
 

 

Helden knokken door tegen corona 
in Suriname 
Ina Willemsen uit Breda is een held. Jeroen Schouten uit Nijmegen is dat ook. 
Deze deskundige infectiepreventie en intensivist werkten zich allebei het 
schompes tijdens de coronagolf in Nederland. Vrijdag vertrekken ze als 
vrijwilliger naar Suriname. 
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Ze zijn als het ware nog aan het nahijgen van de wedstrijd tegen het virus. En hun 
families met hen. Maar als u deze column leest, staan ze samen met vijf andere 
collega’s in de startblokken. Dit keer om als onbetaalde vrijwilliger te gaan helpen in 
Suriname, waar de coronapiek nadert. 
 
Ik sprak met Ed IJzerman, de enige arts-microbioloog in heel Suriname. Een man 
van 66 die nu lekker op de golfbaan had kunnen staan. Na dat gesprek telde ik 
namens iedereen in Nederland onze zegeningen. De zorgen die we hier hadden 
tijdens de allerergste periode van corona waren  heel serieus. Ze lijken toch ineens 
iets kleiner nu ik hoor wat er in Suriname speelt. 

 
Veertig, vijftig IC bedden zijn er in het hele land, vertelt IJzerman. Daarvan zijn er 
momenteel hooguit tien geschikt voor corona. Je moet er niet aan denken wat er 
gebeurt als de uitbraak verergert, iets wat nu aan het gebeuren is. 



 
Ina Willemsen (50)uit Breda gaat als deskundige infectiepreventie naar Suriname in 
verband met de corona-crisis. © Pix4Profs/ Ramon Mangold 

 
Dus gaan helden als Ina en Jeroen naar Suriname om te helpen. En werkt Ed, qua 
leeftijd vallend in de risicogroep, zeven dagen per week het klokje rond in het 
academisch ziekenhuis in Paramaribo. Wat een liefde voor de mensen. En een 
liefde voor het vak. 

Neem Ina, die als het even kan in een vakantieland een ziekenhuis binnen loopt ‘om 
te zien hoe het daar gaat’. Neem Jeroen: ,,Natuurlijk loop je altijd een zeker risico 
maar we moeten onze ervaring hier gebruiken om Suriname te helpen.”  

 
Het academisch ziekenhuis in Paramaribo, waar Ed Ijzerman, de enige arts-
microbioloog in Suriname, zeven dagen per week aan het werk is. © Jacqueline de 
Haas 

 


