
Een aantal ziekenhuizen in Neder-
land vraagt het personeel geen vrije
dagen op te nemen in de meivakan-
tie. De druk die de coronapandemie
op de afdelingen legt is zo hoog, dat
verlof voor artsen en verpleegkun-
digen nauwelijks nog mogelijk is.

Ook in het Dijklander Ziekenhuis
ligt de druk hoog, zegt woordvoer-
der Ellen van Ruiten. ,,We hoeven
mensen nog niet te vragen om geen

vrije dagen op te nemen in de meiva-
kantie, maar het kost de roosterma-
kers enorm veel kunst- en vliegwerk
om de bezetting op peil te houden.
We vragen wel aan mensen of ze ex-
tra willen werken op de corona-af-
deling. We kunnen de extra handen
zeer goed gebruiken.’’

,,Het is een enorme puzzel om va-
kanties door te laten gaan, maar we
vinden het erg belangrijk dat het
personeel ook de kans krijgt om uit
te rusten.’’

Buffelen
Na een jaar corona is de rek er wel
aardig uit, merkt Van Ruiten. ,,Het
personeel is afgepeigerd, de mensen
lopen op hun laatste benen.’’ Dat uit
zich onder andere in hoge verzuim-
cijfers. Het ziekteverzuim op de co-
rona-afdeling ligt momenteel op 13
procent. Voor corona lag het zieken-
huisgemiddelde op 5 procent. Tege-
lijkertijd ziet Van Ruiten dat het
personeel zoveel mogelijk blijft
doorbuffelen, ondanks de ver-

moeidheid. ,,Het blijven zorgmede-
werkers, die gaan altijd door. Dat zit
er gewoon in.’’

Dinsdagmiddag zijn twaalf ic-
bedden bezet met coronapatiënten,
en daarmee is het vol. Regelmatig
moeten mensen overgeplaatst wor-
den naar andere ziekenhuizen. ,,Zo-
lang dat gebeurt, is het dus eigenlijk
te druk in het ziekenhuis.’’ Zo’n
twintig procent van de reguliere
zorg in het Dijklander is momenteel
afgeschaald.

ZMC
Ook in het ZMC wordt de druk ge-
voeld, zegt woordvoerder Jolande
van de Walle. ,,Vakanties kunnen

nog doorgaan, maar we moeten alle
zeilen bijzetten om de roosters rond
te krijgen. Tot nu toe lukt dit.’’

Op een aantal corona-afdelingen
in het land ligt het ziekteverzuim
hoog, tot wel 15 procent. Het ver-
zuim in het ZMC als geheel ligt op
7,6 procent. Het is onbekend hoe

hoog het verzuim op de corona-af-
deling is.

Op dinsdag lagen er twintig coro-
napatiënten in het ZMC, waarvan
vijftien op de verpleegafdeling en
vijf op de ic. Momenteel is circa vijf-
tien procent van de reguliere zorg in
het Zaanse ziekenhuis afgeschaald. 
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Pandemie drukt op ziekenhuizen regio 

Het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend. FOTO CYCLOMEDIA

Purmerend/Zaandam ■ De coro-
napandemie drukt op de perso-
neelsbezetting van het Dijklan-
der Ziekenhuis. Personeel wordt
gevraagd extra te werken op de
covidafdeling en de roosterma-
kers moeten keihard werken om
alles rond te krijgen. ,,De mensen
zijn afgepeigerd’’, zegt een
woordvoerder.

’Op vakantie gaan
kan, maar met
kunst- en vliegwerk’
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Zaandam ■ De schilderklus was
het resultaat van een spontane actie
van Lammert Osinga. De Friese
schipper was naar Het Jonge Schaap
gevaren om een lading versgezaagd
hout op te halen. In de molen op de
Zaanse Schans zag hij Dagblad
Zaanstreek liggen. „Daarin stond
een artikel over Vogels der Vrijheid.
In eerste instantie dacht ik dat het
over Vrijbuiter ging.” 

Gecharmeerd
Maar toen hij begon te lezen, kwam
hij erachter dat het om een project
van Compaen vmbo ging. Leerlin-
gen van de school hadden 200 vogels
gemaakt die overal in de Zaanstreek
’vliegen’ om dik 75 jaar bevrijding te
herdenken. Lammert was zo gechar-
meerd van de vrijheidsvogels, dat
hij ze op de zeilen én aan boord wil-
de hebben. Hij belde met de school
en twee uur later was het grasveld
naast de molen veranderd in een
openluchtatelier. Voor de drie leer-
lingen die Rob en Frank hadden
meegenomen, voelde de klus bijna
letterlijk als een bevrijding. Ze had-
den eigenlijk ’laptopdag’ en moes-
ten online lessen volgen, maar ston-
den nu in de zon te schilderen. „Al-
les voor de kunst”, grapte leerlinge
Norah Reijn.

De Compaenleerlingen zijn niet
de enigen die hun stempel achterla-

ten op het schip. Scoutinggroep de
Watergeuzen komt woensdag (van-
daag, red.) schilderen. De geschil-
derde zeilen dienen meerdere doe-
len, zegt Lammert. De Fries is een
van de kapiteins van Tres Hombres,
het zeilschip dat onder andere cacao
uit de Cariben haalt. „We vinden dat
we ook in Nederland aan vracht-
vaart onder zeil moeten doen. Ik
breng bijvoorbeeld hout van de
Zaanse Schans naar Harlingen en

binnenkort varen we meel uit Zee-
land naar een meelmolen. Natuur-
lijk zijn schepen als Tres Hombres
en Vrijbuiter vooral idealistisch, su-
permarkten kunnen we niet bevoor-
raden. Maar we willen kinderen en
jongeren hiermee laten zien dat er
gewerkt wordt aan een oplossing te-
gen de milieuvervuiling.” 

Voor de culturele invulling van
die boodschap wordt samengewerkt
met kunstenaar Hetty van der Lin-

den, oprichter van de stichting Sail a
Future. Kinderen over de hele we-
reld beschilderen afgedankte zeilen.
Daarvan worden tassen gemaakt,
die worden gevuld met producten
uit windhandel. Met de opbrengst
van de tassen wordt een schip in
aanbouw gefinancierd, zegt Hetty.
,,Elk kind dat meedoet is gedeelte-
lijk aandeelhouder. Het wordt echt
hún schip.’’

ON DERWIJS De Vrijbuiter kwam voor vers Zaans hout en zeilt weg met vrijheidsvogels

Kleurrijk schip vol idealen
Toen kunstdocenten Rob
Cerneüs en Frank Laan
van Compaen dinsdag-
ochtend opstonden, had-
den ze geen idee wat de
Vrijbuiter was. Enkele
uren later stonden ze
met leerlingen de zeilen
van de tjalk te beschilde-
ren met bevrijdingsvo-
gels.

José Pietens

Lammert Osinga was zo gecharmeerd van de vrijheidsvogels, dat hij ze op de zeilen én aan boord van de Vrijbuiter wilde hebben. FOTO WIM EGAS

❜❜Werken aan een
oplossing tegen
milieuvervuiling


