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Soort boek: Ik zou zeggen egodocument plus: Het boekje is tot stand gekomen naar 
aanleiding van de schrijfcursus ‘Zeggen en Schrijven’, in het kader van een 
kwaliteitsonderzoek in Zwolle. Het boekje zit in een rood doosje. En in de inleiding 
legt Jet Vesseur uit hoe het steun kan leveren aan diverse cliëntdeskundigen die 
optreden als vertegenwoordigers van patiënten in cliëntenraden en organisaties; 
‘Maar als je weer eens rond de tafel zit met stapels papieren,stappenplannen en 
samenwerkingsovereenkomsten is het goed je te realiseren dat het gaat om de cliënt, 
om zijn of a .8). (Opmerking Coleta: Ik heb het doosje apart gelegd om het mooi te 
houden…) 
 
Over de schrijvers: Niet Afgeschreven bevat stukken uit egodocumenten van (ex) 
psychiatrische patiënten, Joke, Pietje Bell, Noah, Margriet, Hellen, Sneeky, Festa, 
Maria, Blue en Gandor, en is door Jet Vesseur en Hettie Kleinoog werkzaam bij het 
IGPG samengesteld. 
 
Samenvatting/ toelichting: In dit boekje staan, met behulp van thema’s als: Steun 
en troost; vind je voldoende steun en troost in de hulpverlening, nacht; wie is er voor 
je als je het ’s nachts moeilijk krijgt? Is de hulpverlening wakker? Na een zware nacht 
volgt dan weer een luchtige Lente en Zon, Hulp en Een goed/fout gesprek en de 
ideale hulpverlening, bij elkaar gezet met behulp van verschillende schrijfvormen, 
stukken tekst, brieven, recensies, Graffiti, gedichten, strips en collages,opmerkingen 
tekeningen etc. over zorgervaringen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Omdat ze 
binnen een cursus geschreven zijn begint het boekje met een toelichting door Hettie 
Kleinoog op de inhoud van het project ’Zeggen en Schrijven’, met oefentips om goed 
gereedschap te ontwikkelen waarmee beter kunt ‘scheppen’. Daarna is het woord 
aan… wordt het boekje gevuld met de bijdragen van de diverse deelnemers. Tenslotte 
worden conclusies en aanbevelingen ter verbetering van zorg geformuleerd. 
 
Wat viel op: Dat als een aantal schrijfselen of tekeningen enz. over een thema bij 
elkaar zet, en toegelicht, deze meer zeggingskracht krijgen, omdat ze elkaar 
aanvullen, of juist hetzelfde zeggen op een iets andere manier. De schrijnende,  
‘het (niet) geholpen worden van iemand die in nood zit (pag. 76-82) ‘. En de vorm, 
het doosje dat door de woorden van Jet Vesseur over de bedoeling ervan al troost en 
steun levert. Een aanrader voor iedereen. Te weinig bekend. 
 
Citaten: ‘Een van de deelnemers kwam met een gouden tip: hou een nachtboek bij 
in plaats van een dagboek. Pag. 27’ 
‘Tussen neus en lippen door worden nog andere bronnen genoemd, die men voor 
hulp heeft geraadpleegd, zoals zelfhulpboeken “Als je zo’n boek hebt gelezen, snap je 
het jargon van de hulpverlener beter. Als je de taal van hulpverleners een beetje 
kunt spreken, vermindert het machtsverschil en word je serieuzer genomen”, 
internetsites en tv programma’s. pag. 30 
 

Recensies: niet gevonden 


