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Over het boek: 

Reizen om te verwerken. Wouter B. Blokhuis (1938) neemt de lezer mee op een reis 

die eruit lijkt te zien als een vakantiereis. Doordat er tijd te over is tot nadenken, laat 

hij de gebeurtenissen die geleid hebben tot het overlijden van zijn vrouw Inge in een 

verpleeghuis de revue passeren. Daarbij gevoegd vormen zijn jarenlange ervaring als 

lid van de cliëntenraad en zijn vakmatige achtergrond als – inmiddels gepensioneerd 

- huisarts, de ingrediënten van een boeiend verhaal. De lezer komt enerzijds in 

aanraking met het verwerkingsproces van het verlies van een naaste, anderzijds 

wordt de lezer een ruime blik gegund achter de voordeur van een verpleeghuis. Een 

blik die door managersactiviteiten wellicht wat ontnuchterend werkt. 

Over de auteur: 

Wouter B. Blokhuis stelt zich voor op vrijzinnigen.nl: Na de studie geneeskunde aan 

de R.U. te Leiden was voor mij de volgende stap militaire dienst. Vervolgens besloot 

ik mij te vestigen als huisarts. Decennia lang heb ik een solo-huisartsenpraktijk in de 

hele breedte van het vak zoals dat op het platteland, in dit geval de Alblasserwaard 

gebruikelijk was. Pas na mijn pensionering ben ik, na een aantal jaren vriend van de 

Woudkapel te zijn geweest, lid geworden van de NPB. Enige jaren ben ik redactielid 

van de Lantaarn geweest en daarna heb ik een column in Ruimte verzorgd. Behalve 

schrijven fotografeer ik en speel (bescheiden) piano.  

 

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/p/inges-laatste-reis-zorginstelling-is-geen-

pindakaasfabriek/9200000120790068/?suggestionType=typedsearch&bltgh=nrlhV

LiJFm9dQ-uO7ANEaQ.1.2.ProductTitle#  

 

Extra/Recensies:  

 

Wouter Blokhuis beschrijft op geheel eigen en zeer kritische wijze de laatste acht 

jaren van het verblijf in het verpleeghuis van zijn vrouw Inge, die aan de ziekte van 

Alzheimer lijdt. Mede door zijn medische achtergrond is hij extra gefocussed op de 

kwaliteit van haar verzorging. Omdat Inge niet meer kan praten is het extra moeilijk 

te ontdekken hoe het haar vergaat. De aandacht die nodig is voor iemand die aan 

Alzheimer lijdt, met name om subtiele veranderingen te ontdekken en tijdig ingrijpen 

mogelijk te maken, komt in het gedrang door het huidige beleid in en het korten op 

de zorg. Door het toegenomen wantrouwen tussen de zorgspelers en het daaruit 

voortvloeiende registratiesysteem blijft er te weinig tijd over voor handen aan het 

bed. Marktwerking lijkt samenwerken in de weg te staan. Ondanks de mooie reis door 

Frankrijk, in het gezelschap van de begripvolle Rachel, kan Wouter zijn boosheid en 

machteloosheid hieromtrent niet van zich af zetten. Het boek lijkt dan ook 

geschreven als spiegel voor de verantwoordelijke zorginstanties en we mogen hopen 
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dat het daar gelezen en op waarde geschat wordt. Het geeft echter ook een goede 

indruk omtrent de zware taak van een mantelzorger, die naast de verzorging van de 

naaste ook nog een eigen leven in stand moet zien te houden. 
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