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Soort boek/stijl: Fotoboek met portretten en daarbij teksten op basis van 
interviews met revalidanten over hun ervaringen met revalidatie. Uitgegeven naar 
aanleiding van het lustrum van Revalidatie Nederland. Mooie rustige lay out, goed 
leesbaar. Het boek is een onderdeel van een onderzoek door SEO, een stichting voor 
economisch onderzoek, naar de toegevoegde waarde van revalidatie en is in een 
beperkte oplage gedrukt. Dit thema is onderzocht voor de samenleving als geheel 
(macro niveau), voor patiëntgroepen (meso niveau) en voor 19 individuele patiënten 
(micro niveau). De verhalen van de individuele patiënten zijn gebundeld in dit boek 
‘Perspectief'. Er is ook een gelijknamige foto-expositie die verschillende locaties 
aandoet. 
 
Over de schrijvers/fotografe: Karin van Londen studeerde aan de Universiteit 
van Utrecht en is senior communicatieadviseur voor revalidatie Nederland. 
Annelies van Lonkhuyzen (1958) werkt al ruim twintig jaar als freelance 
tekstschrijver en schrijft vooral over gezondheidszorg en welzijn. Inge Hondebrink 
was fysiotherapeut in de revalidatiezorg voordat ze fotografe werd. Een van haar 
specialisaties is sport en gehandicapten. 
 
Korte beschrijving: In dit boek staan de verhalen van 19 verschillende 
revalidanten opgetekend door Annelies van Lonkhuyzen. Het zijn jonge en oudere 
mensen, met diverse aandoeningen en van verschillende afkomst. Ze hebben gemeen 
dat ze gerevalideerd hebben of nog revalideren in een van de revalidatiecentra van 
Nederland. Niet alleen wordt ingegaan op wat de revalidatie inhield of nog houdt. 
Ook wordt toegelicht waarom ze bij een revalidatiecentrum terecht gekomen zijn, hoe 
de revalidatie hen helpt in hun dagelijkse leven, wat zij er goed aan vinden en of ze er 
wat aan hebben gehad. Bij ieder verhaal staat een foto van de revalidant. 
 
Wat viel op: Natuurlijk de pijn van het loslaten van vanzelfsprekendheden als 
gevolg van de aandoeningen/kwalen. Opmerkelijk vond ik hoeveel verschillende 
ziekten en aandoeningen de geïnterviewde personen hadden: o.a. hartklachten, CVA, 
MS, spierziekten dwarslaesie en gevolgen van ongelukken. Hoe vaak mensen het 
belangrijk vinden,dwars door alle verschillen heen, om zichzelf zo zelfstandig 
mogelijk kunnen bedruipen. En hoeveel ze dan hebben aan hulpmiddelen, vakkennis 
en ook overleg van verschillende disciplines over de diverse velden heen.Wat me trof 
was een revalidante die vertelde zelf veel te zeggen te hebben gehad over haar 
revalidatie en dat de ergotherapeute thuis kwam kijken. Mede daardoor had ze veel 
aan het revalidatieprogramma gehad. 
 
Citaten: Pag. 22: ‘Ik heb altijd de regie gehad over mijn eigen leven. In het 
revalidatiecentrum moest ik me natuurlijk erg aanpassen -privacy heb je nauwelijks- 
maar ik kon wel de regie houden over mijn behandeling. Je hebt een team van 
behandelaars om je heen, die vragen aan welk doel je wilt werken. Mijn doel was om 
op zijn minst mezelf thuis te kunnen redden. Daar hebben we naartoe gewerkt. Zo is 
de ergotherapeut bij me thuis geweest om te kijken wat er aangepast moest worden, 
maar ook om te zien in wat voor omgeving ik me straks zou moeten redden. Daar 
konden ze dan in de therapie rekening mee houden.’ 



Pag. 35: ‘Het had veel erger kunnen zijn, maar het was wel duidelijk dat ik hierdoor 
mijn vak niet meer zou kunnen uitoefenen. Dat vind ik echt vre-se-lijk, mijn werk is 
mijn passie. Ik mis het vreselijk. Moeten stoppen met mijn vak was voor mij de 
allergroootste klap, pas sinds een jaar ben ik daar een beetje overheen.’ (…) Na het 
officiële revalidatieprogramma was het voor mij een logisch vervolg om verder te 
gaan met cardiofitness. Thuis komt er weinig van terecht. Dit is dé manier om met 
een gezellig groepje lotgenoten mijn training voort te zetten en mijn conditie op peil 
te houden.’ 
Pag. 63: ‘Als ik indertijd niet naar Nederland was gebracht, was ik dood geweest, 
overleden aan complicaties. Je hebt hier met een handicap zoveel meer 
mogelijkheden. Dat ik zelfstandig woon, voor mezelf zorg, een goed leven heb met 
school, werk en vrienden, is voor mij heel belangrijk .’ 
Pag.70: ‘In het revalidatiecentrum weten ze precies wat belangrijk is voor het maken 
van een goede prothese en voor het lopen met een prothese. He zou daarom heel goed 
zijn als het revalidatiecentrum, werd betrokken bij zo’n amputatie.’ 
 
Recensies: Over de fototentoonstelling en boek (Van de eigen site) 
(http://www.revalidatienederland.nl/ : ‘ Het boek ‘Perspectief’ is een prachtig boek 
met mooie verhalen en foto’s van revalidanten. Deze verhalen geven de revalidatie 
een gezicht en maken duidelijk wat revalidatie betekent. Het boek is dan ook 
uitstekend in te zetten als relatiegeschenk. Het helpt bij de beeldvorming van 
revalidatie bij verwijzers of zorgverzekeraars.’ 
En: Tegelijk met de foto's zijn de aangrijpende verhalen van deze revalidanten 
opgetekend door Annelies van Lonkhuyzen. Deze verhalen zijn met de foto's 
gebundeld in het bijbehorende fotoboek 'Perspectief'.’ 
En:’ Fotografe Inge Hondebrink heeft met 3 foto’s uit de expositie Perspectief 
meegedaan aan de Fonds Slachtofferhulp-Canon Fotoprijs. Ze heeft hierbij de tweede 
prijs gewonnen. De foto’s moesten het thema ‘Veerkracht’ weergeven. Inge 
Hondebrink stuurde hiervoor de foto’s van Roos Maartens, Fuat Akbulut en Ernst- 
Jan Nijman in. Uit de vele inzendingen van beroepsfotografen werden zes fotografen 
genomineerd. Op donderdag 15 oktober jl. werden in het Nederlands Fotomuseum in 
Rotterdam de winnaars bekend gemaakt. Mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van 
het Fonds Slachtofferhulp, reikte de prijzen uit. Deze tweede prijs is niet alleen een 
erkenning voor fotografe Inge Hondebrink, maar ook voor de expositie Perspectief’ 
En: ‘De expositie Perspectief met foto’s van Inge Hondebrink in het AMC kreeg 
lovende reacties. Een van de reacties: "Een hele mooie reportage waarbij de 
wilskracht van bijzondere mensen wordt getoond." ‘ 


