Drie vragen aan…
Corona raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie,
vrienden en collega’s. Het is voor iedereen lastig. Dus we moeten het samen
volhouden. Daarom vragen we onze inwoners om hun ervaringen te delen, door het
beantwoorden van drie vragen.
Deze week stellen we drie vragen aan Adam Kok, apotheker in Denekamp en mede-initiator
van Teststraat Dinkelland, over hoe hij de coronatijd beleeft.
Hoe kijkt u terug op de afgelopen periode?
“In maart gold grote ongerustheid bij iedereen in de farmacie en geneeskunde. Corona was
er ineens. Met de gemeente is toen geregeld dat sporthal Dorper Esch beschikbaar kwam
voor coronagerelateerde klachten en zorgvragen. Daarna volgde de periode dat de wereld
weer een beetje normaal werd en de sporthal niet meer nodig was als zorglocatie. Totdat
vlak na de zomer de tweede golf begon.
Dat was de periode waarin mensen heel lang in quarantaine zaten. Eerst een paar dagen
wachten tot de afspraak, daarna drie dagen wachten tot de uitslag. Bedrijven kwamen erdoor
in de knel en overal heerste onzekerheid. Huisarts Dennis Olde Riekerink en ik hebben toen
het initiatief tot Teststraat Dinkelland genomen. De gemeente werkte meteen mee en zo
konden we razendsnel een teststraat openen in Denekamp. Dinkelland beschikt sindsdien
over een teststraat die snel voor duidelijkheid zorgt. Dinkelland was hiermee een van de
eerste gemeenten in de regio met een dergelijke teststraat. Uitgangspunt is dat inwoners op
dezelfde dag getest kunnen worden en binnen 24 uur de uitslag krijgen. Er worden
momenteel zo’n 150 mensen per dag getest in Teststraat Dinkelland.
Op deze manier een teststraat openen kan alleen in een gemeenschap die zo hecht is als de
onze.. De gemeente werkte meteen mee en inwoners stonden klaar om te helpen. Binnen

tien dagen was de teststraat operationeel – mede dankzij de steun van lokale ondernemers
die zorgden voor onder meer IT, locatie, website en interieur. Hadden we dit in stedelijk
gebied geprobeerd, dan was het nooit op deze manier gelukt. Het doel was om het zo snel
mogelijk voor elkaar in orde te maken en het is hartverwarmend om te zien hoe dat is
gelukt.”
Heeft de coronatijd ook iets positiefs gebracht?
“Corona heeft voor onrust gezorgd, maar aan de andere kant ook rust gebracht. Mensen
hebben meer tijd voor hun huis en omgeving, voor hun gezin. Ze zijn bewuster gaan leven;
meer naar elkaar gericht. Aandacht voor elkaar is belangrijker, dat vind ik heel mooi om te
zien. We merken het ook in Teststraat Dinkelland. Aan onze oproep voor medewerkers werd
meteen veel gehoor gegeven door mensen die graag hun bijdrage willen leveren aan een
gezonde samenleving. Apothekers- en doktersassistenten, zorgstudenten, wijkverplegers,
veel mensen die verbonden zijn aan de EHBO: van alle kanten hebben zij zich gemeld.
Samen tegen corona.”
Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
“Laat ik eerst stellen: we zien licht aan het eind van de tunnel. Het vaccin komt eraan. Ik
hoop dat we in het eerste kwartaal van komend jaar de eerste mensen kunnen gaan inenten.
Eerst de zwakkeren in de samenleving, dan de mensen in de zorg, leerkrachten,
mantelzorgers enzovoorts. Dan kan de samenleving weer normaal worden.
Zo’n stip aan de horizon is belangrijk om je aan de regels te kunnen blijven houden. Dat
doen we goed tot nu toe en ik heb er het volste vertrouwen in dat we het volhouden met zijn
allen. Belangrijk is dat – als het zover is – iedereen zoveel mogelijk meewerkt aan het
vaccinatieprogramma. Is het vaccin beschikbaar voor u? Geef dan alstublieft gehoor aan de
oproep. Het vaccin is veilig. Een vaccinatieprogramma werkt alleen als we er met zijn allen
aan meedoen.
En trouwens: als u getest wil worden, kan dat nu ook zonder klachten. Meld u zich via
www.teststraatdinkelland.nl en word vandaag nog getest.”

