
Recensent: Franka van Poelgeest 
 
Lausanne Mies: “ ‘Gewonnen tijd’ ‘Verhalen over ondersteunende zorg in het laatste 
levensjaar’” Stichting ijsselland Ziekenhuis, Capelle aan den Ijssel 2015. ISBN 
9789090292205 (Levenseinde/Palliatieve Zorg/ Clientvriendelijke Zorg/Kwaliteit van 
Zorg/Zorgcoordinatie/Educatief/Ag) Zie ook: 
http://www.ysl.nl/fileadmin/ijsselland/bestanden-specialismen-en-
behandelingen/oncologie/flyer_boek.pdf  
 
Soort boek/ziekte/stijl: 
Ervaringsverhalen (110 blz.) van patiënten en professionals vanuit het Transmurale 
Zorgpad Palliatieve zorg in het Ijsselland Ziekenhuis. Met veel verwijzingen naar 
onderzoeken en artikelen. Bedoelt voor zorgprofessionals en beleidsmakers. 
 
Over de schrijfster: 
Lausanne Mies helpt vanuit haar buro Remise (www.rvmo.nl)  zorgorganisaties bij het 
verbeteren van de zorg. Zij gebruikt hierbij graag ‘storytelling’ als inzichtgevende techniek. 
Ze heeft een aantal boeken geschreven en geeft ook workshops over ‘storytelling’. 
 
Korte beschrijving: 
Het Ijsselland Ziekenhuis won in 2014 de Guus Schrijvers-prijs voor het beste Zorgpad van 
dat jaar.  Toen ontstond de behoefte vanuit de betrokkenen om de opgedane 
ervaringskennis over dit Transmurale Palliatieve Zorgpad landelijk te delen en zo als 
inspiratiebron te kunnen dienen voor beleidsmakers en zorgprofessionals. Aan bod komen 
de verhalen van twee patiënten, twee nabestaanden en zes professionals. Hoofdhema’s 
zijn: markering van de palliatieve fase, bespreken van het levenseinde, kwaliteit van leven, 
overdracht en ‘evidence-based werken’. Er worden verschillende andere rapporten 
aangehaald en statistieken gegeven. En belangrijke termen uit zorgmanagement worden 
duidelijk uitgelegd en geïllustreerd. Daarmee is dit boek een uitstekende inleiding in en 
overzicht van wat er speelt in het zich op dit moment snel ontwikkelende veld van 
palliatieve zorg. 
 
Wat viel op: 
Dit boek laat zien dat ervaringsverhalen niet alleen op kleine schaal van belang zijn voor 
patiënten, nabestaanden en behandelaars in het omgaan met ziekte. Zulke verhalen 
kunnen ook bijdragen aan effectieve implementatie van nieuw beleid of begeleidend zijn in 
veranderingsprocessen binnen zorgorganisaties.  En dat komt uiteindelijk ook weer ten 
goede aan de patiënt. 
 
Citaten: 
Pag. 15: “Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat specialisten in het ziekenhuis het 
vroegtijdig met patiënten bespreken als zij curatief niet meer zo veel kunnen betekenen. De 
verpleegkundig specialist oncologie en de huisarts kunnen dan de gesprekken aangaan. 
Des te meer ruimte ontstaat er voor belangrijke zaken als afscheid nemen, acceptatie en 
verwerking.” 
 
Pag. 32: “Ik wil graag thuis dood gaan. En ik heb al een jaar geleden euthanasie besproken 
met mijn huisarts. Ze was akkoord met wat ik graag wilde, dus ik ga er maar vanuit dat dat 
goed uitpakt. En dan wil ik het vrij kort houden. Ik ga op een gegeven moment niet meer 
rekken en rekken. Kijk, als het toch zover is, wat maakt een week dan nog uit?” 
 
Pag. 39: “Slechts een enkeling legt zich neer bij de diagnose en prognose en wil bewust 
geen behandeling. De meeste mensen kiezen strijdvaardig de behandeling aan te gaan. We 
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willen hen een breder pallet aan keuzes voorleggen door ook stil te staan bij de nadelen van 
de behandeling, en expliciet te maken dat het einde wellicht dichterbij is dan de patiënt en 
de familie denkt. Als mensen weten dat hun levensverwachting beperkt is, kunnen zij een 
andere, wellicht reëlere keuze maken.” 
Pag. 41: “We denken natuurlijk aan pillen als belangrijk middel om om te gaan met de pijn, 
de benauwdheid en ook de angst voor de benauwdheid, maar de pillenpot blijkt vaak 
minder urgent dan de factor gehoord en erkend te worden, te verlichten en te troosten.” 
 
Pag. 42: “Twijfels heb ik bijvoorbeeld over: had ik dit eerder moeten bespreken of 
misschien juist helemaal niet? Of had ik stelliger moeten zijn, of heb ik de familie teveel 
ruimte gegeven ten koste van de patiënt?” 
 
Pag. 45: “We zijn als zorgverleners vaak bezig met regelen en oplossingen verzinnen voor 
patiënten. Maar dat helpt vaak niet als de patiënt zijn situatie nog niet geaccepteerd heeft.” 
 
Pag. 47: “Troost is niet dat je de patiënt op schoot neemt en over zijn bol aait, maar dat je 
de persoon erkent: wie zit hier voor me?” 
 
Pag. 61: “Het gaat altijd om goede informatie geven en de persoonlijke wensen centraal 
stellen. Wat vinden mensen zelf belangrijk in hun leven En dat verrast of verbaast mij 
soms wel, maar ik vind dat mensen zelf die keuzes mogen maken en dingen zelf mogen 
proberen. Dat heb ik echt moeten leren; want mensen die in de gezondheidszorg werken, 
ook ik, willen eigenlijk het liefst alles oplossen.” 
 
Pag. 77: “We hebben eigenlijk een heel fijne tijd. Ik heb geen toekomst meer, en dat is op 
zich ook wel heel rustig. Ik was een vrij onrustig persoon, en dat is weg. Want ja, wat zal ik 
me druk maken over een verbouwing van de badkamer, of het plannen van een verre reis?” 
 
Pag. 79: “Een goede overdracht tussen zorgverleners is niet alleen bepalend voor de 
(medische) zorg aan de patiënt. Continuïteit van zorg en begeleiding bepaalt ook het gevoel 
van veiligheid en betrouwbaarheid dat patiënten ervaren en dat voor veel van hen in deze 
onzekere levensfase van grote waarde is.” 
 
Pag. 100: “Het contact met de verpleegkundig specialisten, de verpleegkundigen en de 
huisartsen is een welkome uitbreiding en verlichting van de druk die ik soms voel. Het is 
prettig om er niet alleen voor te staan en de lasten met een heel team te dragen.” 
 
Pag. 106: “Ik vrees met grote vrezen voor de verdere centralisering van de oncologische 
zorg in twintig centra. In mijn ogen staat daar hoofdzakelijk de kennis over curatie 
centraal. Dat is goed en belangrijk, maar de oncologische zorg is maar voor 10-20% 
curatie, en voor 80-90% palliatie. Dat is lastig te organiseren vanuit zo weinig 
ziekenhuizen.” 
 
 
 
 


