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Soort boek/ziekte/stijl: Een leer/werkboek van 136 pagina’s, bedoeld voor alle 
(toekomstige) zorgverleners in de eerste lijn, waarbij nu eens niet gebruik gemaakt 
wordt van door professionals bedachte casussen over patiënten/cliënten van de 
gezondheidszorg. Tien ervaringsverhalen van mensen met een chronische 
aandoening (geïnterviewde burgers met makke)  geven ‘een boeiende en eerlijke 
inkijk in het leven van de patiënt en de invloed die de chronische ziekte op dit leven 
heeft. (voorwoord)’  
Voor Lausanne Mies en  Henk Rosendal zijn bij het schrijven van het boek vijf 
uitgangspunten leidend geweest: uitgaan van de cliënt,  echt zijn, multidisciplinair, 
kritisch en  creatief.  Bij het boek wordt een dvd geleverd waarop vijf  van de 
geïnterviewde personen aan het woord komen en ook enige zorgprofessionals. De dvd 
hoort bij de hoofdstukken 2 en drie waarin thema’s en opdrachten staan waarmee 
getracht wordt ‘op een nieuwe en creatieve manier om te gaan met de behoefte van 
mensen met een chronische ziekte in de dagelijkse multidisciplinaire zorgpraktijk.’ 
 
Over de schrijvers: Dr. Henk Rosendal is gezondheidswetenschapper, 
verpleegkundige (A en B)  en momenteel werkzaam als lector Wijkzorg  aan de 
Hogeschool Rotterdam. 
Drs. Lausanne Mies is  ergotherapeute en sociaal gerontoloog, en werkt momenteel 
zelfstandig professional  vanuit haar Bureau Remise Voor Mens en Organisatie 
RVMO . 
Beide auteurs hebben reeds meer  publicaties op hun naam staan ( zie ook pag. 131) 
 
Korte beschrijving: Henk Rosendal en Lausanne Mies zagen  bij een oriëntatie op  
het huidige onderwijsmateriaal  dat deze monodisciplinair is, uitgaat van gefingeerde 
cases, waarbij veelal standaardoplossingen geleverd worden en uitgegaan wordt van 
voornamelijk ziekte en zorg.  Aanleidingen voor het maken van dit leerboek zijn 
verder onder andere: de stijging van het aantal chronisch zieken, de stijging  van co- 
en multimorbiditeit, dat er gestreefd wordt naar langdurig zelfstandig wonen, dat de 
zorg van  aanbod- naar vraagsturing gaat en dat zelfstandig wonen iets vraagt  van 
professionals in eerste lijn.  
Dit boek wil een leerboek leveren  waarin de cliënt centraal staat. De meeste pagina’s 
van het boek worden dan ook ingenomen door het eerste hoofdstuk (pag. 17-86), 
waarin  ervaringen van tien personen met een chronische ziekten beschreven staan.  
Ze hebben soms meerdere aandoeningen en ziekten variërend van dementie, burn-
out, longaandoeningen, hartaandoeningen, reuma, MS. De geportretteerde personen 
variëren in leeftijd  van 37 jaar tot 81 jaar. Zij vertellen over hun leven en wensen ten 
aanzien van de zorg en hulpverleners, wat zij missen, goed en niet goed vinden gaan, 
waar zij plezier in hebben, waar zij mee bezig zijn. Leidend bij de geschreven tekst 
zijn in blauwe letters, kopjes die de schrijvers hebben toegevoegd. Regelmatig worden 
ook citaten van mensen zelf met een blauwe achtergrond naar voren gehaald.   
De schrijvers hebben vervolgens de portretten en ook filmfragmenten van 
geportretteerden  voorgelegd aan drie multidisciplinair samengestelde focusgroepen 
van professionals in de eerste lijn( huisarts, ergotherapeut, twee 
wijkverpleegkundigen, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een casemanager, 



een ouderenadviseur, psycholoog, een vertegenwoordiger van de mantelzorg en een 
lid van de patiënten/cliëntenraad, beleidsmakers en onderzoekers).     
Hun bevindingen en opmerkingen staan in hoofdstuk twee ( pag. 97-116) waarin ook 
thema’s en opdrachten staan die bedoeld zijn om  te reflecteren op de ‘casuïstiek’.  
Tenslotte staan in hoofdstuk drie een aantal overkoepelende thema’s  en opdrachten 
bij de eerstelijnszorg: over de organisatie, samenwerking, rol van de patiënt en de 
professional.  Ook komen hier  thema’s vanuit de ervaringen van de professional, 
beleidsmakers en onderzoekers  aan bod.  
Met dit boek hopen de schrijvers een bijdrage te leveren aan zorg waarbij de cliënt 
centraal staat die uitgaat van hun vijf geformuleerde principes:’ eerstelijns 
zorgverleners kunnen deze verhalen gebruiken om te reflecteren op hun 
(multidisciplinaire) handelen. Het boek biedt geen antwoorden of oplossingen, maar 
laat mensen nadenken en bevordert hun samenwerking en creativiteit.’   
 
Wat viel op: Dit is een mooi initiatief om meer te doen met ervaringen van 
patiënten. Ik vraag me al lang af in hoeverre de ‘standaard’ gebruikte casussen, door 
hulpverleners en professionals geschreven en bedacht, zorg beïnvloeden. Het 
patiëntenperspectief is daarbij meestal niet aanwezig, of er door de professional 
ingestopt. Mooi ook, dat er een dvd bij geleverd wordt waarop geïnterviewden en 
mensen uit de focusgroep te zien zijn.  
Ook staan er vele waardevolle opdrachten in, bij actuele thema’s die in de eerstelijns 
zorg spelen, waarover met of zonder opdrachten nagedacht kan worden. Zoals 
bijvoorbeeld de thema’s waarover gediscussieerd werd op het congres In-voor-zorg, 
waarop het boek gepresenteerd werd en waar naar aanleiding van dvd fragmenten 
gediscussieerd over de volgende vragen:• Doen we het goed?•  Is er sprake van de 
juiste (hoeveelheid) zorg?• Wie heeft de regie? Wie zou dit moeten hebben?• Met 
welke disciplines werk je samen of verwijs je naar door?• Kan de rol van de cliënt 
worden versterkt?  
Een kritische opmerking bij de opzet van het boek is dat de verhalen en interviews 
door focusgroepen met een patiënten/cliënten vertegenwoordiger,  hulpverleners en 
professionals becommentarieerd zijn. Maar ik mis het commentaar  van de 
cliënten/patiënten zelf  op de inbreng van de focusgroep. Zij hebben geen 
commentaar geleverd op gedachten van hulpverleners. Zoals bijvoorbeeld bij Arend 
Langejan die in een levensloop bestendige woning woont. In de focusgroep kwam de 
vraag op ‘in hoeverre deze wijze van wonen voor de heer Langejan op dit moment de 
meest passende oplossing is. (pag. 98) ’ Maar kan het niet zo zijn dat hij daar andere, 
zwaarwegende argumenten tegenover kan stellen (dit is mijn huis tot het einde van 
mijn leven, en ik heb dan alle mogelijke voorzieningen, dus geen onrust meer over dat 
ik nog een keer moet verkassen). Misschien kunnen de personen nog als 
ervaringsdeskundigen uitgenodigd worden. 
En een tweede punt is, dat portretten geordend en opgeschreven zijn door de makers, 
niet door de personen zelf. Dan kunnen bepaalde punten minder of niet aan bod 
gekomen zijn, die de personen zelf meer naar voren zouden hebben gehaald. Maar 
het is een verademing dat er nu eens niet uitgegaan wordt van casus vol medische 
terminologie, waarbij de ziekte en de aandoening centraal staan.  
 
Citaten: Pag. 20: ‘Hier zit ik ver van iedere winkel af, maar deze woning, een woon-
zorgcomplex, is ook wel wat waard. Op mijn verzoek kreeg ik tweemaal per dag 
controle (…) Het is een zogenaamde ‘levensloopbestendige woning’, die garandeert 
dat je in je huis kunt blijven wonen als je hulpbehoevend wordt. Niet iedereen is hier 
overigens hulpbehoevend; er is onlangs zelfs een baby geboren.’ 



Pag. 62: ‘Ik had nu in korte tijd twee neurologen gesproken en allebei zeiden ze dat je 
er oud mee kan worden. Zwijgzaam zijn we naar huis gereden, niet wetende wat ons 
te wachten stond en dat ik later de ziekte van Parkinson zou vergelijken met de hel 
van Dante en daar helemaal niet oud mee wilde worden.’ 
Pag. 119: Een van de geïnterviewden geeft aan dat bij het prioriteren van de schaarse 
beschikbare tijd acute gevallen vaak voorrang krijgen boven mensen met chronische 
aandoeningen. Wat vind jij daarvan?  
 
Recensie/extra: 'Ik heb moeten leren dat ik als patiënt zeggenschap heb over de 
manier waarop ik behandeld word. Dat het goed is zelf na te denken over mijn 
wensen en dat ik aangeef hoe ik wil dat zorgverleners met mij omgaan.' Anke de 
Jong-Koelé.  
‘Verhalen van mensen met een chronische ziekte staan centraal, zowel in het 
leer/werkboek als op de bijbehorende dvd. Uit deze verhalen blijkt dat patiënten geen 
onderscheid maken tussen zorg en welzijn, en ook niet redeneren vanuit een 
bestaand (zorg)aanbod. Zij willen vooral leren omgaan met de beperkingen die ze 
ondervinden in hun dagelijks leven.  
Zorgprofessionals uit de praktijk hebben in focusgroepen op deze verhalen 
gereflecteerd om de werkelijke problemen en uitdagingen voor eerstelijnszorg boven 
tafel te krijgen. Vooral de kwaliteit van leven is belangrijk. Iemands medische situatie 
is daar slechts een onderdeel van. Hoe kan de zorg zich meer richten op de mens en 
zijn functioneren, en minder op de aandoeningen? Daarvoor moeten professionals 
een nieuwe werkwijze aanleren: integraal, kritisch en creatief. Dit leer-werkboek 
bevat veel materiaal om hiermee te oefenen.  
'Standaardoplossingen voor mensen met een chronische ziekte werken niet. Dat laat 
dit boek helder zien. Voor een goede hulpverlening is een open, kritische blik nodig 
op het leven van iedere patiënt. En vervolgens creativiteit en samenwerking. Een 
onmisbaar boek in elke opleiding voor zorg en welzijn.'’ Prof.dr. A.J.P. Schrijvers, 
hoogleraar Public Health, UMC Utrecht 
http://www.marfansyndroom.nl/sociaal-maatschappelijk/273-integrale-zorg-voor-
mensen-met-een-chronische-ziekte.html  
http://www.kenniscentrumzorginnovatie.nl/show-news/2012-09-
20/boekpresentatie-integrale-zorg-voor-mensen-met-een-chronische-ziekte/ 
http://www.youtube.com/watch?v=m_hKgLkx5xg  
http://www.slideshare.net/IvzCommunicatie/congres-in-voor-zorg-thuis-integrale-
zorg-voor-chronisch-zieken  


