
INTERVIEW

M aarit Ivalo was vorig jaar 
maart één van de eersten in 
Nederland die corona kreeg.  
Vooral de angst bleef haar bij. “Het is 

heel eng dat je niet weet hoe de ziekte gaat aflopen, 
omdat er nog zo weinig over bekend is. Ik denk dat 
dat voor mensen die het nu krijgen nog steeds geldt. 
Je krijgt keelpijn, hoofdpijn en dan word je positief  
getest. Die onzekerheid daarna maakt je bang.” 
Maarit lag drie weken in bed en had twee weken 
nodig om verder te herstellen. “Daarna had ik nog 
drie maanden lang elke dag migraine, terwijl ik eerder 
nooit last had van hoofdpijn.”

‘IK MOÉST ME HIERVOOR INZETTEN’
Eind juni voelde ze zich fit genoeg om weer aan het 
werk te gaan. Maarit werkt al twintig jaar voor het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, maar wilde een 

nieuwe weg inslaan. 
Dat idee ontstond 
toen ze in maart ziek 
in bed lag. Ze ging aan 
de slag in het COVID-
19-crisisteam van het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
“Misschien had ik dat niet gedaan als ik geen corona 
had gehad. Doordat ik het zelf doormaakte, geloof 
ik in de ernst ervan en het belang om me ervoor in 
te zetten”, legt Maarit uit. Als lid van het crisisteam 
regelde ze dat zorgpersoneel vanuit Amerika en in 

beperkte mate vanuit Nederland naar de zes eilanden 
werd uitgezonden. “Dat heb ik gedaan totdat het 
RIVM mij polste voor de functie van projectleider 
vaccinaties. Die kans greep ik meteen. Ik ben per 
1 januari begonnen.”

‘ONDER DRUK PRESTEER IK GOED’
Als projectleider zorgt Maarit er met haar team 
voor dat cliënten van zorginstellingen, onder wie 
verstandelijk en lichamelijk gehandicapten en ouderen, 
vanaf de geplande datum een vaccinatie krijgen. “We  
regelen bijvoorbeeld dat het vaccin vanuit Oss in Oost- 
Groningen terechtkomt, dat mensen geïnformeerd zijn 
en dat de vaccinatie geregistreerd is.”
Eenvoudig is de baan allerminst. “Het is ingewikkeld 
werk dat je hersenen doet kraken. Bovendien is er veel 
media-aandacht, waardoor de druk hoog is en de 
stress groot. Maar dat spreekt mij juist aan, omdat ik 
onder druk goed presteer. Ik doe dit omdat het nodig 
is en ik dit kan. Vorige week is de man van mijn beste 
vriendin overleden aan corona. Om deze drama’s te 
voorkomen, zet ik me hiervoor in. Daarbij vind ik dit 
als wetenschapper interessant om mee te maken. Het 
is een unieke gebeurtenis voor onze generatie. Daar 
zit ik nu bovenop. Maar belangrijker nog is dat ik de 
maatschappij graag uit deze ellende wil helpen. Ik ben 
er trots op dat ik dit voor Nederland mag doen.”  

Maarit Ivalo (47) kreeg vorig jaar corona en hield destijds voor 
MAX Magazine een dagboek over haar ziekte bij. Nadat zij 
genezen was, zette zij zich in als hulpverlener om het virus te lijf 
te gaan. Eerst in het COVID-19-crisisteam op de Caribische 
eilanden en nu als projectleider vaccinaties bij het RIVM.

‘Trots dat ik dit voor  
  Nederland mag doen’

‘Doordat ik het zelf   
doormaakte, geloof  
ik in de ernst ervan’

VAN CORONAPATIËNT NAAR HULPVERLENER

Het artikel in MAX Magazine maart vorig jaar.
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