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‘Even balen,
en daarna
weer wat
leuks doen!’
Het zat er al aan te komen: gisteravond kregen we
een berg nieuwe, strengere coronamaatregelen over
ons heen gestort. De grote vraag is: hoe gaan we
daarmee om? Performance coach Afke van de
Wouw, bergbeklimmer Wilco van Rooijen en
psycholoog Hilde Jans helpen ons daarbij.
Hans van den Ham
Utrecht

‘Richt je op wat wel
kan, dat geeft rust’
Performance coach Afke van de
Wouw (47) uit Utrecht heeft gisteren een cursus gegeven over
omgaan met tegenslagen. Tuurlijk, Covid-19 is meer dan dat. En
dat de regels weer strenger zouden worden, was voor de schrijfster van Leren Presteren en voormalige medewerker van FC
Utrecht geen verrassing. ,,Ik zie
best dat het nodig is, maar het
blijft vervelend. Er kan nu weer
een streep door mijn hobby salsadansen. Nou ja, de anderhalve
meter was toch al nauwelijks te
handhaven.’’

‘Blijf naar de top
kijken, corona
gaat voorbij’
Ook bergbeklimmer en voormalig Utrechter Wilco van
Rooijen (52) wordt geraakt
door corona. ,,Net als iedereen.
Ik ben nog kerngezond, maar financieel heeft het ook voor mij
gevolgen.’’ Veel zin om de persconferentie van Rutte te bekijken, had hij niet. ,,Het is een
hoop relativiteit en ik wil niet
dat me dat beïnvloedt. Ik ben
liever met positieve dingen
bezig, maar ik houd me wel aan
de regels.’’
Net als veel ic-patiënten weet
Van Rooijen hoe het is om door
een rietje ademen. ,,Zo voelt
dat boven op de Mount Everest, vertel ik vaak. En dan moet
je ook nog klimmen. Dat is
geen pretje. Accepteren en

aanpassen, dat is wat je als
klimmer moet doen. Maar op
de ic liggen is vele malen erger.
Ik koos er zelf voor om die berg
op te gaan en was niet afhankelijk. Aan de beademing op de
ic is een trauma dat niet meer
overgaat.’’
Hoe moeten we volgens hem
omgaan met alle nieuwe beperkingen? ,,Pijn lijden is niet erg,
als je maar weet waarvoor je
het doet. Dus blijf naar die top
kijken. Corona is een keer voorbij. Maar we moeten niet vergeten dat deze ziekte ook een
wake-upcall is: de omslag naar
een andere,
eerlijkere en
schonere
samenleving is hard
nodig.’’

‘Geef lucht
aan je zorgen
en stress’
Houtense Hilde Jans (51), zelfstandig psycholoog, is momenteel op tv te zien bij het
programma Obese op RTL4,
samen met presentatrice Angela Groothuizen. ,,Ik ben ook
verbonden met de obesitaskliniek, vandaar. Ik praat met de
deelnemers vooral over gedragsverandering.’’
Het optreden van Rutte van
gisteren is voor haar gevoel wel
heel erg spannend gemaakt.
,,Er hangt ons al dagenlang onheil boven het hoofd. Dat heeft
invloed op me. Ik ben er onrustig en chagrijnig van.’’
Al die dingen die niet meer kunnen, dat heeft impact op ons
leven en zorgt voor stress, zegt
ze. ,,Ventileer dat ook, dat moet

Desgevraagd wil ze wel even de
performance coach van ons allemaal zijn. ,,Na zo’n persconferentie is net als na een verloren wedstrijd. Dan moet de coach ook
niet meteen over de volgende beginnen, maar de ruimte geven om
te balen en dat met anderen te
delen. Je hoeft echt niet meteen
weer positief te zijn.’’
Maar daarna moeten we focussen op wat nog wel kan. ,,Zoals
gaan hardlopen of lekker koken
voor vrienden. Richten op wat wel
kan geeft gevoel van controle,
vermindert onzekerheid en geeft
rust en energie. Benader het positief. Geen reistijd meer door
thuiswerken? Ga in die tijd wandelen met een leuke podcast.’’

kunnen. Van baanverlies tot
sporten dat stopt, opkroppen is
niet goed.’’
Inmiddels weten we uit de ziekenhuizen dat de urgentie om
onze vrijheden in te perken
hoog is. ,,Toch kunnen de reacties op de maatregelen anders
zijn. Naast intredende gelatenheid kan het ook zo zijn dat
mensen het zat zijn en fel reageren. Want wat er nu gebeurt
is lastig te verwerken, omdat er
geen schuldige is. Dat maakt
het ingewikkeld om
het een plek te
geven. Maar
blijf er niet in
hangen.’’

‘Dan maar
weer afhalen...’
De bedrijfsleider van het tapasrestaurant Bar Bellota in
Utrecht laat zich door de
nieuwe coronamaatregelen
niet gek maken. P2/3

Heerlijk, wat
een rotweer!
Weerman Peter Kuipers
Munneke inspireert mensen
om hun achteloosheid over
het weer om te buigen in
nieuwsgierigheid. P5

‘Ik maak nooit
een standaard
Hollandse pot’
Utrechter Nanang Veenhuizen was drie jaar dakloos. Nu is hij kok in de
opvang Sleep Inn. P9

