
Jannie Oskam: ‘Tussenland’ Overleven met de dood in je schoenen. Uitgeverij de 
Graaff, Utrecht 2021.ISBN 9789493127128 (Borstkanker/ Uitzaaiingen/ Palliatieve 
zorg, vernieuwende patiëntvriendelijke ideeën/ Zeggenschap/ED)  Zie ook:  

illustrator: Dieske van Reemst  

Soort boek/ Ziekte/ Stijl: 

Covertekst: ‘Wie niet meer kan genezen, komt terecht in Tussenland: een 
overgangsgebied tussen leven en dood waar je de weg niet kent en waarvan je de taal 
niet spreekt. Daarom is er behoefte aan wegwijzers. Met ontwapenende 
openhartigheid – en de nodige zelfspot – beschrijft Jannie Oskam wat haar 
overkwam toen bij haar in 2019 uitgezaaide borstkanker werd geconstateerd. Het 
prikkelde haar nieuwsgierigheid en ze ging op onderzoek uit. 
Haar ervaringen verweeft ze met de verhalen van zes ‘medereizigers’, zes 
zorgprofessionals en diverse experts. Zo ontstaat een rijkgeschakeerd beeld van het 
leven met een aangezegde dood en van de waarde van palliatieve zorg. Veel mensen 
denken dat deze zorg alleen bedoeld is voor de laatste weken van het leven. Niets is 
minder waar. Een verblijf in Tussenland kan jaren duren, wat nieuwe vragen en 
dilemma’s met zich meebrengt. Ook professionals hebben vaak geen goed beeld van 
de palliatieve zorg. Of ze durven er niet over te praten. Het gevolg is dat veel mensen 
na de diagnose ‘ongeneeslijk ziek’ verstoken blijven van goede zorg. 
'Tussenland' is een waardevol boek voor iedereen die te maken heeft met palliatieve 
zorg: van patiënten, naasten en zorgverleners tot managers, bestuurders, 
beleidsmakers en financiers. Door haar kennis van zaken en haar even beeldende als 
heldere schrijfstijl is Jannie Oskam als geen ander in staat om dit lastige onderwerp 
op toegankelijke wijze te ontsluiten.’ 
Het boek van 160 pagina’s bevat hoofdstukken getiteld: Pats, palliatief, Herstellen, 
Steun, Interviews met tussenlanders, interviews met professionals. In Meer weten 
staan een lijst met geraadpleegde bronnen, nuttige websites en een documentaire. 
Het boek wordt afgesloten met een dankwoord. 

Over de schrijfster: 
‘Als spreker, schrijver of gastdocent verbind ik het perspectief van cliënten/patiënten 
en zorgverleners.’ 

Jannie Oskam (1954) Jannie Oskam is zelfstandige, spreker, schrijver en gastdocent. 
Zij studeerde o.a. sociale wetenschappen te Utrecht en werkte 30 jaar lang op 
verschillende plekken binnen de zorgsector. Zie: 
https://www.linkedin.com/in/jannie-oskam-a668a128  In 2015 verloor ze door 
borstkanker haar baan als organisatieadviseur. Sindsdien is ze actief als mee- en 
tegendenker. In 2015 verscheen haar eerste boek: Zo gaan we het doen! Over samen 
beslissen bij borstkanker. In 2019 bleek haar borstkanker uitgezaaid en zij 
ongeneeslijk ziek. Jannie Oskam heeft ervaring als kankerpatiënt en was actief lid van 
de Programmacommissie Zelfmanagement van de Borstkankervereniging Nederland. 
Gevraagd en ongevraagd brengt Jannie Oskam het perspectief van patiënten onder de 
aandacht. Jannie Oskam zit in de klankbordgroep patientervaringsverhalen van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Zie ook: https://nl.linkedin.com/in/jannie-oskam-
a668a128 en https://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/21720.pdf  
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Wat viel op: 
Weer een mooi boek van Jannie Oskam die niet alleen haar eigen ervaringen 
beschrijft, maar verwijst naar andere boeken, gesprekken, (lotgenoten)contacten , 
hulpverleners waar ze al dan niet wat aan heeft gehad. Zeker omdat het gaat over 
leven in  Tussenland, wanneer zwart op wit staat dat je palliatief bent. Waarbij ze dan 
weer benadrukt dat zij niet weet hoe lang ze in Tussenland zal leven. 
Vele uitgeschreven gedachten over problemen waar ze tegenaan loopt in Tussenland, 
zodat je haar gedachtengang kunt volgen en  zelf na kan denken over of je het ermee 
eens bent, het bij jou past. 

Inzien: 
https://www.uitgeverijdegraaff.nl/pdf/Inkijkexemplaar%20Tussenland.pdf  

Citaten: 
Pag.11: ‘Vocht achter mijn longen! Ik zit op de spoedeisende hulp omdat ik benauwd 
ben. … Nu komt hij direct naar de spoedeisende hulp als hij hoort dat ik daar ben. Hij 
weet dat ik altijd mijn dossier lees. Ons gesprek is kort maar krachtig. 
‘We weten allebei hoe het zit.” 
‘Hoe lang heb ik nog? Een paar maanden?’ 
‘Nee langer. Het zit er altijd al, vanaf vorige keer. Het gaat dus langzaam.’ 

Pag. 44: ‘Ik buig mee met mijn ziekte, waarna ik weer terug kan veren. Dat bevalt me 
goed. Ik verkeer in goed gezelschap, want ook Ivan Wolffers buigt mee: ‘Ze zeggen dat 
ik moet vechten tegen kanker, maar buigen als bamboe spreekt me meer aan.’…Niet 
vechten is iets anders dan opgeven of passief afwachten. Het is in mijn ogen slim 
doen. Vergelijk het met filerijden: als je te hard rijdt moet je steeds remmen en het 
helpt niet om eerder thuis te komen. Meebuigen is je voegen naar de omstandigheden 
waarin je terechtgekomen bent, maar wel opletten waar je mogelijkheden ziet om er 
een draai aan te geven.’ 

Pag.54: ‘Gek, dat je pas gretig gaat leven als je de eindigheid ervaart. Voor gebazel 
heb ik geen geduld meer, geen tijd meer ook.’ 

Pag.64: (Anton) ‘Ik heb veel lotgenotencontact gehad. Van anderen hoor je veel 
praktische informatie, dat vind ik heel belangrijk,’ zegt Anton, ‘maar helaas word je 
regelmatig geconfronteerd met lotgenoten met wie het slecht gaat of die overlijden. 
Dat is heel heftig, beangstigend, confronterend.’ Ik herken wat Anton zegt.’ 

Pag.70: ‘Niet alleen professionals zwijgen het leven dood, patiënten doen het 
evengoed.’ 

Pag.86: (Marc)’…Mensen zijn zo bang om in gesprek te gaan. Er is veel angst om iets 
verkeerd te doen, anderen te kwetsen.’ 
 

Pag.94- 97: ‘Mijn werk, het schrijven van dit boek, zit erop. Wat nog rest zijn mijn 
dromen over de toekomst. Het fijne van dromen is dat alles kan…  
Ik droom dat… Tussenlanders zich minder eenzaam voelen. … Tussenlanders de 
palliatieve zorg op een gouden schaaltje aangereikt krijgen….’ 
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Recensies/Extra: 
https://www.qruxx.com/jannie-oskam-palliatieve-zorg-is-gericht-op-het-leven/  

https://www.robbruntink.nl/2021/03/11/tussenland-over-leven-met-de-dood-in-je-
schoenen/  

https://netwerkpalliatievezorg.nl/utrechtstadenzuidoost/Patienten-en-

naasten/Nieuws/jannie-oskam-palliatieve-zorg-is-gericht-op-het-leven  

https://twitter.com/jannieoskam1?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7

Ctwgr%5Eauthor  
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