
    
  

 

Nicole Tromp (45) heeft de spierziekte SMA en zit in een rolstoel. Dat verhinderde haar voorheen 
niet om een druk sociaal leven te hebben. 
 
 “Ik houd van het menselijke contact, daarom ben ik zo actief als ik kan”, vertelt ze opgewekt. “Als vrijwilliger 
bezoek ik bijvoorbeeld basisscholen om kinderen te vertellen hoe het is om een handicap te hebben en om bij deze 
kinderen vooroordelen weg te nemen. Ook ben ik als kaderlid actief voor Spierziekten Nederland. Ik zit in de 
diagnosewerkgroep voor SMA. Voorheen kwamen we regelmatig bijeen in Baarn en zag ik de medewerkers van 
Spierziekten Nederland regelmatig in levenden lijve. Nu vinden alle activiteiten online plaats. Fijn dat mensen die 
wat verder weg wonen of weinig energie hebben ook kunnen komen, maar ik mis het contact met ‘echte’ mensen 
heel erg.” 
 

Ik zie alleen mijn vaste zorgverleners 
 
Sinds het oplopen van de besmettingscijfers in oktober dit jaar komt Nicole nog nauwelijks buitenshuis. “Wel voor 
een frisse neus, maar niet om bij iemand op bezoek te gaan of activiteiten te ondernemen. Ik heb al een aantal 
maanden geen bioscoop, museum of dierentuin meer gezien. De boodschappen worden bezorgd of ik vraag een 
van mijn zorgverleners om een boodschapje mee te brengen. Naast de noodzakelijke zorg in het ziekenhuis zie ik 
alleen mijn vaste zorgverleners, fysiotherapeut en verpleegkundige van de thuiszorg. Familie en vrienden willen 
wel komen, maar durven het niet aan. Ze zijn bang om mij te besmetten. Ze weten allemaal dat ik gevaccineerd 
ben, maar een kleine infectie kan ook al grote gevolgen hebben. Zo heb ik ooit een doorbraakinfectie van de griep 
gehad. De griep zelf viel wel mee, maar de daaropvolgende longontsteking niet. Gelukkig waren er toen nog 
genoeg plaatsen op de IC. Ik ben bang dat ik als de IC vol komt te liggen, er voor mij straks geen plek meer is.” 
 
Nicole wil ten allen tijde voorkomen dat ze weer in het ziekenhuis belandt: “En dat kan als ik tijdig een 
boostervaccin krijg. Op dinsdag 11 mei ontving ik mijn tweede vaccinatie. Donderdag 11 november had ik dus 
eigenlijk mijn boostervaccin moeten krijgen, maar ik wacht nog steeds. En dat terwijl de bescherming afneemt. 
Vorig jaar werden mensen zoals ik (met een spierziekte en aantasting van de ademhaling) nog gezien als mensen 
met een hoog risico. Dat hogere risico is toch niet opeens verdwenen? Ik begrijp er niets van … “ 
 

 
 

“Ik vrees dat er straks geen plaats is voor mij op de IC” 

Nicole Tromp 


