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De eerste schetsen heb ik na het maken direct 

gedeeld op Instagram. Daar kwamen heel veel 

positieve reacties op. Ook veel zorgmedewerkers 

lieten me weten dat ze het heel mooi en sterk 

vonden en dat zij er kracht uit konden halen. 

Daarom heb ik besloten het werk gratis online te 

zetten, voor niet-commerciële doeleinden. Dat 

vond ik best spannend, want dat doe ik normaal 

niet zomaar. Ik moest daardoor nog afwachten 

wat ermee zou gaan gebeuren als ik dat deed. 

Het pakte heel positief uit. Doordat de Super 

Nurse gratis online stond, kon iedereen zelf de 

afbeelding downloaden. Op die manier hadden 

zij zelf het werk in handen en konden ze ermee 

doen wat ze wilden en het overal delen. Daar-

door is het wereldwijd helemaal viral gegaan op 

sociale media.

Ik heb heel veel mooie reacties gekregen van 

mensen die het gedownload hebben. Er was 

bijvoorbeeld een man uit Amerika die me zijn 

verhaal vertelde. Zijn vrouw is verpleegkundige. 

De afdeling waar zij werkte, zou veranderd gaan 

worden in een covid-afdeling. Zij zou dus zorg 

moeten gaan verlenen aan covidpatiënten. Ze 

had haar man verteld daar heel bang voor te 

zijn. Hij heeft toen de Super Nurse voor haar 

afgedrukt om haar zo te kunnen steunen en te 

laten zien hoe krachtig hij haar vindt.

Naast het online werk heb ik, zoals ik altijd doe, 

de tekening ook op een muur gezet. Ik ben door 

Amsterdam gaan rijden op zoek naar een goed 

plekje en heb hem toen zonder toestemming op 

de muur gezet. Het werk staat op een muur op 

de NDSM-werf. Daarnaast maak ik het werk op 

doeken die ik verkoop. Het werk werd niet alleen 

op sociale media opgepikt. De Super Nurse 

was te zien op voorpagina’s van internationale 

kranten, onder andere in Amerika. Maar daar-

naast werd het ook veel getoond in de zorg. Het 

werd bijvoorbeeld geprojecteerd op het grootste 

ziekenhuis van New York en het hing in de 

kleedkamer in ziekenhuizen in Amsterdam. 

Ik wist van tevoren dat dit goed werk was, maar 

ik had niet aan zien komen dat het de hele 

wereld over zou gaan en zoveel aandacht zou 

krijgen. Het is vooral bijzonder om te zien dat de 

zorgmedewerkers er zoveel kracht uit kunnen 

halen. Ik vind het echt een grote eer dat mijn 

werk op zoveel plekken terecht is gekomen.”

‘Het is vooral bijzonder om te zien  
dat de zorgmedewerkers  
er zoveel kracht uit kunnen halen’ 

Winactie!
FLOOR mag een gesigneerde poster  

van Super Nurse weggeven.

Ga voor 1 januari 2022 naar  

www.floormagazine.nl om kans  

te maken. Exclusief voor de lezers  

van FLOOR.
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