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Soort ziekte/boek/stijl: Ervaringsverhaal over Jacqueline, een meisje met 
spierdystrofie dat op 10-jarige leeftijd stierf, geschreven door haar vader Rindert de 
Vries. Het boek bevat ook herinneringen, overpeinzingen en brieven van moeder 
Sylvia aan haar overleden dochter. Centraal staat in het boek staat de laatste periode 
uit Jacquelines leven vanaf 14 oktober 2006 tot 8 november 2006 waarin Jacqueline 
in het ziekenhuis opgenomen werd en er veel fout ging. 
Het boek is ook ‘een pamflet tegen de huidige gezondheidszorg’, het ziekenhuis dat 
geen gezondheidsfabriek moet zijn, waar productiviteit, efficiëntie, en marktwerking 
de toverwoorden zijn’ (achterkant boek). Verschillende fragmenten 
(Ziekenhuiservaring, brieven, eigen beleving en gedachten hebben een ander 
lettertype. Het boek is goed leesbaar, eerlijk geschreven en staat dicht bij de ervaring. 
De titel verwijst naar een goede ondergrond voor een rolstoel, belangrijk voor 
Jacqueline die vanaf haar tweede al zeer goed met een rolstoel overweg kon. 
 
Over de schrijver: Rindert de Vries is verpleegkundige op de spoedeisende hulp, 
getrouwd met Sylvia en zij hebben drie kinderen: Liza, Eric en Jacqueline. 
 
Korte beschrijving:In het boek wordt de nadruk gelegd op de laatste periode uit 
het leven van Jacqueline en hoe de nabestaanden ook nu met haar bezig zijn. Het 
beschrijft uitgebreid hoe de ziekenhuisopname was, wat daarbij allemaal fout is 
gegaan, hoe ze in beroep zijn gegaan en hoe dat liep (en misschien nog steeds wel 
loopt), hoe lang dat duurde en ook alles wat aangevraagd of verwerkt moest worden. 
Hoe daarmee om werd gegaan en waarom dat vervelend is. Hoeveel zij uiteindelijk 
zelf maar aanpasten (de ingang naar de school) en ook in het ziekenhuis zorgden. 
Daarnaast beschrijft Rindert ontroerend hoe Jacqueline een plekje had in hun gezin: 
wat zij gezamenlijk plezierig vonden, hoe ze verzorgden en waarom dat vaak een 
feest was, hoe zij via de ‘Doe een Wensstichting’, waar Jacqueline naar schreef, met 
de hele familie uiteindelijk inclusief vriendin Maud naar het Krugerpark konden, en 
hoe Jacqueline daarvan heeft genoten. 
 
Wat viel op: De liefde van Rindert voor zijn dochter, dat hij ook genoot van 6 keer 
uit bed moeten om Jacqueline te draaien omdat zij er een feest van maakte. De pijn 
van het afscheidnemen. Wat het voor een gezin betekent om een zwaar gehandicapte 
zus/dochter te hebben. En wederom een aanklacht tegen de verzakelijking in het 
ziekenhuis, het prioriteiten verkeerd leggen, bij o.a. schrijfwerk, teamvergaderingen 
voor laten gaan voor zorg aan het bed. De afwezigheid van hulpverleners als ze er wel 
moeten zijn: niet onderzoeken van arts omdat ze op congres is, geen overdracht naar 
andere arts, chaos bij overdrachten naar vervolgafdeling, op elkaar afschuiven. Niet 
werken van klachtprocedure. 
 
Citaten: pag. 35: ‘Dit is de voicemail van Jacqueline de Vries. Spreek na de pieptoon 
je bericht in,’ zegt Jacq. met toch wel een kinderlijk hoog stemmetje. Tussen ons 
gezegd en gezwegen, wel de mooiste stem van Nederland. Het mobieltje ligt samen 
met de Jacq. in de kist, drie meter onder de grond. Met name ’s nachts als ik me erg 
onrustig voel, bel ik haar even. Soms praat ik wel een half uur allerlei onzinnige tekst 
in de voicemail:…. Sylvia vindt het eng om te doen.’ 



Pag. 164: ‘Nu worden er overal fouten gemaakt. Ook de dokter en de verpleegkundige 
zijn mensen. Ook zij kunnen hun dag niet hebben en per ongeluk een fout maken. 
Voor mij geldt als criterium dat men zijn best doet, naar eer en geweten probeert te 
handelen, zich probeert zo goed mogelijk in te zetten. Bij Jacqueline heeft men op de 
afdeling niets voor haar gedaan, men was niet eens geïnteresseerd.’ 
 
Recensie: www.sin-nl.org/docs/Jacquelineasfaltindehemel.pdf 
www. leefwijzer.nl/boekenhoek/boekvandemaand.asp : 
‘Het heeft me geraakt in mijn hart. Alle letters en woorden waren ontroerend en 
duidelijk. Ze vormen een lief verhaal over een mooi meisje, Jacqueline. Ik heb grote 
bewondering voor de vader, die met zo veel liefde zijn verhaal met ons wil delen. Ik 
hoop net als Rindert, dat de veelgeprezen gezondheidszorg er iets van leert!!! Het is 
een boek dat eigenlijk verplicht zou moeten zijn voor iedereen die in de zorg werkt. ‘ 


