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Artikel 8: Esther van der Giessen 

Door: Willemijn de Rover 

Esther was zwanger en beviel tijdens de coronatijd. Waar normaal de kleine al snel bewonderd kan 

worden, was dit deze keer niet mogelijk. Esther mocht, net als alle kraamvrouwen,  geen kraamvisite 

krijgen. Dit geeft haar wel de mogelijkheid om eerst met het gezinnetje te zijn en te genieten van 

elkaar. Maar dan krijgen ze tegenslagen te verwerken. 

Esther en Jaap hebben twee jongens, Thomas (8) en Matthijs (6). Sinds een paar maanden hebben ze 

er nog een lief meisje bij, Julia. Tijdens deze blijde tijd, kwam echter de coronacrisis om de hoek 

kijken. Hierdoor was ze wel wat voorzichtiger. “Ik ging net voordat ze geboren was bijna nergens 

meer heen. Toen was nog niet zo bekend wat het virus doet voor je kind, dus was ik wat 

voorzichtiger.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze is in het ziekenhuis bevallen en merkte daar de maatregelen niet erg. “Eigenlijk viel het wel mee, 

Jaap mocht er gewoon bij zijn, ook bij de laatste controles en echo’s etc. Ze mogen dan bijvoorbeeld 

geen handen schudden en er wordt tig keer gevraagd of je klachten hebt. Je mocht geen bezoek 

ontvangen, maar ik mocht dezelfde dag naar huis. Maar verder merk je er weinig van. Ze moeten 

gewoon hun werk doen en dat kan niet op anderhalve meter.” In de eerste weken nadat ze bevallen 

is, kan ze ook geen bezoek ontvangen. “We kregen raamvisite, de mensen kwamen langs en even 

door het raam kijken. Dat hebben we een aantal weken volgehouden, omdat Jaap ook in het 

ziekenhuis kwam te liggen. We hebben iedereen wel op afstand gehouden omdat we niet wisten wat 

het virus voor kinderen zou doen.”  

We kregen raamvisite, de mensen kwamen langs en even door het raam kijken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haar kraamtijd verliep dus anders dan normaal. Toch is er een positief punt aan, ze kon nu eerst 

heerlijk met het gezin samenzijn en genieten. “Het was eigenlijk heel relaxt. Het is natuurlijk je derde 

kind en als je dan ook nog heel veel visite hebt, is dat eigenlijk heel erg druk. De kinderen mochten 

Julia in bad doen en meehelpen en de kraamzuster had nu de tijd om bijvoorbeeld pannenkoeken te 

bakken en ik denk dat je normaal die tijd gewoon niet hebt, omdat het allemaal veel drukker is.” Ook 

was het voor Esther haar eigen herstel en voor de baby ook wel fijn om rustig aan te doen. “Na die 

kraamweken heb je ook wel zoiets van; ik wil iedereen mijn kind laten zien.” Tijdens deze weken 

kregen ze heel veel kaartjes gestuurd en cadeautjes die aan de deur hangen of door de brievenbus. 

“Iedereen is wel extra meelevend. Dat je dan ziet van oh er staat weer iets voor de deur! Dat was 

echt heel leuk om mee te maken.” 

Ook waren de scholen in deze periode dicht, waardoor ze thuisonderwijs moest geven aan haar 

zonen. Dat was soms moeilijk combineren, maar haar kids deden het erg goed. “Tijdens de 

kraamweek is er minder van gekomen om te leren, maar toen hebben we heerlijk als gezin genoten.”  

Iedereen is wel extra meelevend. Dat je dan ziet van oh er staat weer iets voor de 

deur! Dat was echt heel leuk om mee te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helaas gebeurt dan nog iets naars, met haar man Jaap, waardoor hij in het ziekenhuis terecht komt. 

“Julia was vijf weken oud, dus dan zit je echt nog op die roze wolk. Ze deed het goed en ik voelde me 

ook wel goed, maar je zit wel officieel gezien nog in die weken dat je kraamvrouw bent. Dus je wilt 

echt gaan genieten van je verlof verder, maar toen kwam die hersenbloeding bij Jaap. Dan lijkt de 

bevalling in één keer heel ver weg, omdat er daarna zoveel gebeurt.” In deze periode krijgt ze heel 

veel steun van haar familie en vrienden. “Toen het gebeurde stond er met vijf minuten iemand op de 

stoep, dus dat was heel fijn. Ook hebben we een heel schema gemaakt de eerste week dat hij in het 

ziekenhuis lag. De kinderen zouden zoveel mogelijk thuis zijn en ik zou zoveel mogelijk naar het 

ziekenhuis kunnen, dus dan was er iemand in huis die dan de boel regelde. Die hulp heb je ook heel 

hard nodig, zeker omdat ik ook geen kinderen mee mocht nemen naar het ziekenhuis.” Er mag 

namelijk maar één bezoeker per dag komen. “We krijgen echt enorm veel hulp, ik hoef bijvoorbeeld 

echt nooit eten te koken en mijn was wordt dan gewoon opgehaald dus dat is echt super dat 

vriendinnen enzo dat allemaal oppakken.” Inmiddels is Jaap in het revalidatiecentrum. “Er is een 

lange weg te gaan, want in zijn rechterkant van zijn lichaam is het gevoel er niet zo heel erg, 

daardoor is lopen enzo lastiger. Zijn ogen is het grootste probleem, omdat hij dubbel ziet en moeilijk 

kan focussen. Hij kan nu wel sinds kort wat Netflix kijken, dat maakt de wereld iets groter, want hij 

kon alleen maar luisterboeken luisteren. Hij kan nu ook appen enzo, dus hij is al wel vooruitgegaan. 

Maar het is nog wel een hele weg en afwachten of het nog wel helemaal goedkomt.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We krijgen echt enorm veel hulp, ik hoef bijvoorbeeld echt nooit eten te koken en 

mijn was wordt dan gewoon opgehaald dus dat is echt super dat vriendinnen enzo 

dat allemaal oppakken. 

  



Ook is ze blij verrast met alle steun en bemoediging vanuit de gemeente. “Ik wil graag de gemeente 

bedanken voor al het medeleven in de tijd van de geboorte van Julia, zoveel kaartjes ontvangen is 

echt bijzonder. En ook mensen die dan eerst met de geboorte van Julia een kaartje sturen en daarna 

ook nog een kaartje als Jaap in het ziekenhuis ligt en dan nog één voor de operatie. Er was heel veel 

bemoediging en dat vind ik heel mooi, dat ondanks dat je elkaar minder ziet er alsnog ontzettend 

wordt meegeleefd.”  

 

 

 


