
Mariëlle
Bartholomeus
schroomt niet
Hugo de Jonge
te appen

O
pdewerkkamer vanMariëlle
Bartholomeus in ziekenhuis
Bernhoven inUden staat een
glazen vaas gevuldmet zand,
kleine stenenengrote stenen.
Als je eerst het zand inde vaas

doet, kunnende stenenernietmeerbij.Maar
als je eerst de grote stenenopdebodemstort,
vul je de vaasmoeiteloosbijmethet kleine grut.

Het is eenmetafoor.De grote enkleinere
stenen zijndeopdrachtenmet grote verant-
woordelijkheid inhet leven. Als je die als eerste
aanpakt, dankun je er— inde levensvisie van
Bartholomeus—gemakkelijkhonderdduizend
taakjes tussendoordoen. Er kanaltijdwelwat
bij inhaar leven, dat tochbest vol is, als lid van
het vierkoppigebestuur vaneen ziekenhuis,
praktiserendneuroloog enmoeder vaneen
groot gezin.

Mariëlle is nooit iets teveel, vertelt haar vrien-
dinKarin vanVoort. ‘Zedraait bardienstenop
dehockeyclub vandekinderen en rijdt zenaar
wedstrijden. Toendekinderen jongerwaren is
ze eenaantal jaar vrijwilliger geweest indekerk
bij de communiewerkgroep.Het is echt een
duizendpoot. Zebruist vande energie enklaagt
nooit.’

‘Tijdensmijnopleiding tot internist heb ik
eenprijs gewonnenwaarmee ik een tijdje in
Boston stagekon lopen.Wiekomtmij daar een
weekendje opzoeken?Mariëlle, die toenal vier

Je bent een neuroloog met een warm hart, die
tevens het ziekenhuis bestuurt. En dan breekt
corona uit. Haar doortastendheid tijdens de crisis
levert Mariëlle Bartholomeus de titel Topvrouw
van 2020 op.

kleinekinderenhad’, vertelt studievriendin
MiriamKoopman, tegenwoordighoogleraar on-
cologie inUMCUtrecht.

Behalve energieheeft Bartholomeusook veel
tijd enaandacht voordemensenomhaarheen.
‘Ze zal nooit een jubileumof verjaardag verge-
ten, ookniet vanmijnkinderen’, vertelt Vande
Voort. ‘Laatst stuurde zenog eenappje toenhet
een jaar geledenwasdat een vanmijnouders
wasoverleden.’

Koopmankreeg voorhaar verjaardag eenbon
vanBartholomeus voor eenuitgebreidebehan-
deling in eenhamam.Koopman: ‘Daar gaanwe
vervolgens samennaartoe. Endanmag ikna af-
loopnietweg zonder ookeven langshaarhuis te
gaanomdekinderengedag te zeggen. Eendaar-
van ismijnpetekind.’

BRABANT EN CORONA
Bartholomeus is verkozen tot Topvrouwvan
2020 vanwegehaardoortastendeoptreden inde
coronacrisis. ZiekenhuisBernhoven ligt inhet
hart vande regiowaarhet virus inmaart het he-
vigst toesloeg. Zijwasde ‘stille kracht achter de
schermen’ die ervoor zorgdedat het hele zieken-
huis konomschakelen enuitsluitendnog
coronapatiëntenbehandelde. Endie stad en
landafbeldeomhulp te krijgen. Toen ze een-
maal het nummer vanministerHugode Jonge
tepakkenhad, bestookte zehemmet appjes.

‘Een vanMariëlles grootste talenten is dat ze
mensen zonder schroombenadert’, vertelt haar
echtgenootRobBernsen, die ookneuroloog is,
inhet JeroenBosch ziekenhuis inDenBosch.
‘Toendie ambulancesmetpatiëntenmaarble-
venkomen, heeft ze eenwiskundigedie ze kent
opgebeld enmethemeenberekening gemaakt
hoe groot dit konworden.Opbasis daarvanbe-
gon ze—ver voor de troepenuit—al contacten
te leggenmet ziekenhuizen inGroningenen
Drachtenomtekijkenof zij patiënten zouden
kunnenovernemen.Andere regio’s haddenop
datmomentnog totaal niet inde gatenhoehet
inBrabant uit dehand liep.’

‘Zewasheel verbaasddat ze genomineerd
was’, zegt VandeVoort, die regelmatigmethaar
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“
‘Ik denkdat zehet heel
moeilijk zou vinden
omdepatiëntenzorg
helemaal op te geven’
Rob Bernsen
neuroloog, echtgenoot
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vriendinwandelingenmaakt. ‘Uit zichzelf zal ze
niet zo snel opde voorgrond treden.Het voelt
voorhaar als eengezamenlijkeprestatie,met
het hele ziekenhuis.’ Dat bevestigt haar echt-
genoot: ‘Anderen vertrouwengeven, dat is voor
haar belangrijk. Ze is als leider iemanddie ande-
remensen zichzelf laat ontplooien.’

UITGELOOT EN UITGELOOT
Bernsenheeft zijn vrouw inGroningen leren
kennen toenhij daar arts inopleidingwas en
zij opde afdelingneurologiewerkte als klinisch
laborant. Als je een spoedonderzoekwilde la-
tendoen,moest je bij haar zijn, herinnert hij
zich.Deopleiding tot laborantwas een tweede
keus, omdatBartholomeuswasuitgeloot voor
geneeskunde.Het alternatief, een studie schei-
kunde, gaf ze opomdatdat te ver afstond van
hetmedische.

Maarhet bleef kriebelen. ‘Ik zei tegenhaar:
als je nog steeds voor ogenhebt omarts tewor-
den,moet jehet doen’, vertelt Bernsen. ‘Zelfs
als dat betekendedat zij wegginguitGroningen
enweelkaar jarenalleennog indeweekeinden
zagen.’OverigenswerdBartholomeus toen
wééruitgeloot,maar gelukkig kon ze veel van

Medisch directeur Mariëlle Bartholomeus van Bernhoven in Brabant liep voorop in de strijd tegen corona. FOTO: STICHTINGTOPVROUWVANHET JAAR
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de vakken vandeparkeerstudie gezondheids-
wetenschappen inbrengen indepropedeuse
geneeskunde.

Tijdenshaar coschappen—Bernsenwerkte
inmiddels inDenBosch—kregen zehuneer-
ste kind.Bernsen: ‘Datwat toenbest bijzonder,
daarwasmen inhet ziekenhuis eigenlijkniet op
berekend. Tot de 33steweekheeft zediensten
gedraaid.Datmagnunietmeer.Maar zewas
hartstikkeblij, ze ging zingendnaarhaarwerk
toe.’

‘Wijwarenguppies van19;Mariëlle had een
vaste relatiemet iemand vanover dedertig en
werd zwanger’, herinnertKoopmanzich. ‘Des-
ondanks vond ze complete aansluiting inonze
studentengroep, dat zegtwelwat overhaar.’
‘Nou, zewerdwelmoeder genoemd tijdensde
coschappenkindergeneeskunde,’ zegtBernsen,
‘omdat ze zorgzaam is,maarmisschienookeen
beetje bemoeizuchtig. Zeg ik als liefhebbende
echtgenoot.’

GEKLEED IN VROLIJKE KLEUREN
Bartholomeus gaat graag gekleed in vrolijke
kleuren.Methaar extraverte, energiekeper-
soonlijkheid valt ze op tussenhaar vakgenoten,
zegtKoopman.

‘Neurologenwordendoorgaans gekwalifi-
ceerd als rustig enbedachtzaam.Geenmensen
die vooroplopen.Mariëlle neemtgeenblad voor
demond.Die kanerdingenuitflappen,met
humor.’

Het besturen vindt ze ‘superleuk’, zegt haar
echtgenoot. En zeblijkt het ookuitstekend te
doen.Bernsen: ‘Maar ikdenkdat zehet heel
moeilijk zou vindenomdepatiëntenzorghele-
maal op te geven.’

“
‘Mariëlle neemtgeen
blad voordemond.
Die kanerdingenuit-
flappen,methumor’
Miriam Koopman
hoogleraar oncologie in UMC
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