
Rob Bruntink, Jeroen Wapenaar: ‘Nazorg aan patiënten na een zware ziekte of 
ongeval’ Hoe restklachten het leven blijven beïnvloeden; verder leven na overleven. 
Uitgeverij Lannoo-Campus, Tielt 2020. Zie ook: www.lannocampus.nl (IC/ Ziekte 
algemeen/ Nazorg/Medepatiënten/ PO/AG) 
 
Soort boek/ziekte stijl: 
‘Daarom volgen we graag het voorbeeld van Machteld Huber en werd het concept 
dat zij ontwikkelde onze rode draad. Van de acht verhalen van 
ervaringsdeskundigen zijn zes verhalen geplaatst onder een van de zes domeinen. 
We proberen met twee verhalen te laten zien hoe alle domeinen samenhangen. Want 
ook in onzeervaring zijn behoeften altijd met elkaar verbonden, net zoals in het 
spinnenweb van Positieve  Gezondheid.’ (Pag.12) 
 
Aan de hand van ervaringen van mensen met bijvoorbeeld kanker, nierfalen, 
hersenletsel, sepsis en Lyme wordt gekeken naar hoe de nazorg aan patiënten na een 
zware ziekte of ongeval beter kan. Om mensen bewust te maken van hoe restklachten 
het leven kunnen blijven beïnvloeden. Daarbij wordt uitgegaan van Positieve 
Gezondheid als leidraad voor het boek. Hoeveel veerkracht kunnen mensen hebben? 
Op wat voor manier vonden ze een eigen manier om door het leven te gaan? Wat 
kunnen zorgverleners daarvan leren? Wat was lastig? Die vragen werden aan acht  
ervaringsdeskundigen gesteld en vier deskundigen leveren informatie over ziekten en 
aandoeningen. 
 
https://www.lannoocampus.nl/nl/nazorg-aan-pati%C3%ABnten-na-een-zware-
ziekte-ongeval: 
‘Als zorgverlener het accent op de mens leggen, niet op de ziekte... Lukt dat? 
Hoe blijven patiënten ondanks angst voor crises (als Corona) toch positief? 
Is er in de zorg voldoende aandacht voor restklachten? 
 
Jaarlijks worden tienduizenden mensen in het ziekenhuis behandeld vanwege een 
ernstige ziekte of ongeluk, bijvoorbeeld op de intensive care. Een fors deel daarvan 
houdt lichamelijke en/of psychische klachten. Deze restklachten hebben grote 
invloed op het dagelijkse leven, zoals in relaties, op het werk en bij andere 
activiteiten. 
 
Dit boek biedt herkenning aan patiënten die met restklachten worstelen. Het volgt de 
lijn van Positieve Gezondheid: het aanspreken van de veerkracht van mensen en 
daarbij uitgaan van behoeften aan functioneren en participeren. Bovendien reikt het 
zorgprofessionals handvatten aan om nazorg te bieden aan deze groep patiënten.’ 
 
Over de schrijvers:  
Rob Bruntink is hoofdredacteur van Pallium, vakblad over palliatieve zorg en als 
auteur en journalist schrijft hij boeken over de zorg. Bruntink is zelf IC-patiënt. 
Zie ook: https://www.robbruntink.nl/  
 
Jeroen Wapenaar is auteur en freelance wetenschapsjournalist gezondheidszorg 
en oprichter van Kennistolk. Het bedrijf Kennistolk vertaalt kennis uit zorg en welzijn 
in verhalen die mensen activeren. Zie ook: 
https://www.linkedin.com/in/jeroenwapenaar/?originalSubdomain=nl  
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Wat viel op:  
Waarom gekozen is voor de Positieve Gezondheidsbenadering die Machteld Huber 
heeft geleverd, en hoe die gebruikt wordt binnen de ervaringsverhalen. Bij de 
Positieve Gezondheidszorgbenadering wordt het accent meer op de mens zelf gelegd 
(pag11). Naast overeenkomstige veranderingen door kenmerken die voor ziekte en 
aandoening gelden, zijn er ook verschillende veranderingen door kenmerken die 
alleen in een bepaald leven aanwezig zijn (zie eerste citaat). 
 
Dat in alle verhalen genoemd wordt dat er tijd nodig is om bepaalde veranderingen te 
kunnen accepteren.  
De kennis, tips en handvatten die bij elk verhaal staan. Geput uit diverse bronnen. 
De benoeming van de wat hun betreft vijf belangrijkste elementen van het boek in de 
samenvatting op pagina 140-141. 
 
Citaten:  
Pag.11: ‘Voor Rudy Claes was dat bijvoorbeeld de uitnodiging te gaan spreken voor 
verpleegkundigen en is dat nog steeds het plezier dat hij uit theatervoorstellingen 
spelen haalt. Voor Gea Slange was dat bijvoorbeeld het ontdekken van het bestaan 
van een experimentele behandeling tegen kanker die ze nu nog steeds volgt, en de 
voor haar zeer welkome, grappige reacties die ze kreeg op het filmpje van haar 
scootmobiel dat ze op het Facebook plaatste.’ 
 
Pag.19: ‘Ik verwacht geen steun van mensen. Ik wil plezier hebben, ik wil het gevoel 
hebben dat ik leef. Als je daaraan bijdraagt steun je me meer dan met ‘steun’ in de 
klassieke zin: een schouder om op uit te huilen, af en toe een pannetje soep.’ 
 
Pag.51-52: ‘Volgens de FCIC krijgt ongeveer de helft van de ic-patiënten fysieke, 
psychische of cognitieve problemen, in Nederland ongeveer 40.000 mensen per 
jaar….. Het belangrijkste advies aan zorgverleners [van ervaringsdeskundigen red.] is 
dan ook: maak duidelijk dat tijd nemen mág en geen teken van zwakte is. ….’ 
 
Pag.102: ‘Als ik de Marco van eerst vergelijk met de Marco van nu, mag ik zeggen dat 
ik dichterbij mezelf ben gekomen. Vroeger was ik 100% rationeel…’ 
 
Recensies/Extra: 
https://www.lannoocampus.nl/nl/nazorg-aan-pati%C3%ABnten-na-een-zware-
ziekte-ongeval  
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6742042651119386624/?com
mentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(activity%3A6741763648508710912%2C6742
042599147765760)  
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