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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Covertekst: ‘Dit is het verhaal over de gevolgen van een medische misser. Hoewel het 
uniek is, is het tevens exemplarisch voor de verhalen van anderen die door een medische 
fout in een rolstoel belandden of anderszins in hun gezondheid werden benadeeld. De 
schrijfster neemt de lezer mee langs de lange weg van revalidatie en toont dankbaarheid 
voor goede en met toewijding gegeven hulp en begeleiding. Zij kritiseert de schandalige 
regeling dat een door een medische misser gedupeerde zelf moet aantonen dat die fout 
vermijdbaar en dus verwijtbaar is. De woede over de leugenachtige manier waarop zij 
door het ziekenhuismanagement behandeld werd, gaf de schrijfster de kracht de strijd 
met hen aan te gaan. Zij geeft in dit boek anderen die die energie niet hebben, mede een 
stem.’  
  

Over de schrijfster: https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=8870:  ‘Hanna 
Visser (pseudoniem), geboren in 1942, wilde op driejarige leeftijd al “schooljuffrouw en 
boekenschrijfster” worden. Beide kinderdromen zijn in vervulling gegaan. Ze is ruim 
dertig jaar werkzaam geweest in het volwassenenonderwijs, waar ze zowel Frans als 
geschiedenis gaf. Ze geeft nog privéles in Hebreeuws. Vanaf 1981 is zij betrokken bij 
zelfhulporganisaties van kinderen van de oorlog. Voor de Nieuwsbrieven hiervan schreef 
en schrijft ze regelmatig teksten. Vanaf november 1995 redigeert zij een International 
Bulletin waarin artikelen geplaatst worden die betrekking hebben op de sociale en 
psychische problematiek van oorlogskinderen.’  
 
Bespreking: 
Hanna Visser is een 74-jarige vrouw en loopt rond de feestdagen in december een 
longontsteking op. Vanaf hier neemt Visser de lezer mee in de ervaringen en 
gebeurtenissen om haar heen. Nadat ze naar huis wordt gestuurd valt ze ongelukkig en 
voelt haar benen later plots niet meer. Visser blijft nadenken over haar 
gezondheidssituatie en denkt aan de dosis medicijnen die ze heeft binnen gekregen. 
Visser maakt zich ook zorgen om haar man, zij is zijn mantelzorger en regelde meestal 
van alles, nu stond hij er alleen voor. Wanneer wordt geconstateerd dat Visser een 
dwarslaesie heeft opgelopen moet ze gaan revalideren, na een zware periode in het 
ziekenhuis. De lezer wordt meegenomen in de sfeer van het revalidatiecentrum, in de 
gesprekken met de professionals en mede-revalidanten. Wanneer Visser ontslagen 
wordt uit het revalidatiecentrum valt het toch zwaar; thuis moest van alles geregeld 
worden. Zo moest er een nieuwe bed komen, er moest aangebouwd worden op de 
begane grond en had ze allemaal hulpmiddelen nodig voor thuis. Het geregel hiervan 
wordt ervaren als een rompslomp. Tijdens haar revalidatie gaf Visser niet veel aandacht 
aan het feit dat er een medische fout is gemaakt bij haar. Het ziekenhuis de Driestroom 
heeft een onderzoeksteam aangesteld om deze calamiteit te onderzoeken. Visser gaat 
meerdere malen in gesprek omdat het rapport niet volledig is. Ook gaat ze zelf op 
onderzoek uit, wat is er precies mis gegaan? Tot slot legt Visser uit waarom ze dit boek 
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heeft geschreven en doet aanbevelingen. Voorbeeld: Artsen en verpleegkundigen zouden 
zich tijdens hun opleiding meer moeten verdiepen in de patiëntervaringen, door 
bijvoorbeeld zelf een ’’patiëntenstage’’ te lopen. 
 
 
Wat viel op:  
Het Nederlandse zorgsysteem komt naar voren, Visser beschrijft de sterke punten en 
verbeter/-minpunten hiervan. Zo beschrijft Visser duidelijk alle hulpverleners in 
verschillende delen, met voorbeelden en worden de eigen gevoelens en gedachten 
beschreven. Het geeft een inkijk in hoe een patiënt het ervaart om behandeld te worden 
in een ziekenhuis en in een revalidatiecentrum. Ook komt naar voren dat de woorden 
die de professionals gebruiken om tegen hun patiënten impact kunnen hebben. Een 
compliment over de voortgang bijvoorbeeld, wordt zeer gewaardeerd door een patiënt. 
Echter, wanneer een arts alleen over feiten en prognoses praat kan dit hard aankomen 
bij de patiënt. Bij het brengen van slecht nieuws moet zorgvuldig gelet worden op hoe 
dit wordt gebracht naar de patiënt. 
 
 
 
 
Citaten:  
‘’Een lotgenoot heeft aan half woord genoeg, wordt vaak gezegd. En dat klopt ook. Je 

hoeft aan de anders niet uit te leggen hoe moeilijk het is om afhankelijk te zijn, hoe 

moeilijk het is niet te weten hoe alles gaat aflopen…’’ (p.79) 

 

‘’Wat ben ik hem (Björn (stagiaire)) dankbaar dat hij me wilde helpen nadenken over 

mijn rechterbenen dat hij het was die samen met mij tot de ontdekking kwam dat leren 

lopen nu opeens tot de mogelijkheden ging behoren(...)Hij was een prima 

verpleegkundige, hij had het helemaal in zich’’’’ (p.77) 

 

‘’(..)omdat we nu gewoon in ons dorp zijn blijven wonen, midden in ons sociale netwerk 

krijgen we dus geen enkele ondersteuning van de WMO, de wet maatschappelijke 

ondersteuning, omdat we zo stout geweest zijn niet de regeltjes te volgen. ‘’ p.130 

 

Inzien:  

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=8870:  

‘Het is in een ziekenhuis altijd maar afwachten met wat voor mensen je op de kamer 
komt te liggen. Ik heb nogal eens in het ziekenhuis gelegen en soms heb ik het heel goed 
getroffen met mijn kamergenote(n), maar soms ook niet. Eens lag ik, als dertiger, bij een 
paar oude mensen op zaal. Als de een zei: 'Het is best mooi weer vandaag', dan 
antwoordde een van de anderen na een paar minuten: 'Ja, dat vind ik ook.'  
Waarop nummer drie na enig nadenken zei: 'Maar het kan zomaar veranderen, je weet 
maar nooit.' Zo ging dat de hele dag door. Ik was gelukkig lopend patiënt en onttrok me 
zoveel mogelijk aan dit soort gesprekken.’  
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