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Soort boek/ziekte/stijl: Ria Bremer schrijft in dit boek over het leven van Sam 
Galesloot ( 1984-2011), een jongen die geboren werd met een progressieve spierziekte 
en veel langer bleef leven dan iedereen had verwacht. Het boek is vanuit Ria’s 
perspectief geschreven. Zij beschrijft hoe zij negentien jaar aan de zijlijn van Sams 
leven heeft ervaren. Rode lijn door het verhaal is de steeds terugkerende vraag op wat 
voor gronden je moet beslissen om het leven van een zwaar gehandicapt kind te 
beëindigen. Die vraag wordt door de behandelend artsen en hulpverleners steeds 
weer opgeworpen in bijeenkomsten met ouders, en andere verzorgers. Pas later als 
Sam 16 jaar is, aan Sam zelf. Hij gaf zijn leven een 9,4. Hij wilde de boodschap 
doorgeven: ‘'Oordeel niet over de kwaliteit van leven van een ander'. Hij stierf in 2011. 
Ria Bremer was een van de rouwenden. Ze schrijft hier op een zeer persoonlijke 
manier over het bijzondere leven en de dood van Sam en de vragen die zijn leven 
voor zijn omgeving opriep. Een boek dat je bijblijft. Met veel foto's, meest in 
zwart/wit. 
 
Over de schrijfster: Ria Bremer (1939) is journaliste en documentaire maakster. 
Zij was presentatrice van televisieprogramma’s als ‘Stuif es in’ en ‘Vinger aan de 
pols’ van de AVRO. In 2001 stopte Ria Bremer met het presenteren van 
televisieprogramma's. Ze is nu betrokken bij veel organisaties en projecten binnen de 
gezondheidszorg. 
 
Korte beschrijving: Sam Galesloot had een progressieve spierziekte en zou op 
vijfjarige leeftijd volgens zijn behandelend artsen geen kwaliteit van leven meer 
hebben. Hij was toen doof en blind, en zou uiteindelijk gebonden zijn aan een 
rolstoel en een beademingsapparaat. Ria Bremer wilde graag een documentaire 
maken over een zwaar gehandicapt kind met een progressieve spierziekte dat aan de 
beademing kwam te liggen. Zij wilde daarbij centraal stellen hoe de beslissing tot 
stand zou komen om verdere behandeling te staken en ‘de stekker eruit te trekken’. 
Zij zocht daarvoor contact met het Sophia kinderziekenhuis. Zo kwam Sam Galesloot 
in haar leven op het moment dat de artsen hem nog maar een paar maanden te leven 
gaven. Het was een slimme jongen, met een IQ van 140, die mensen voor zich wist te 
winnen. Een verpleegkundige noemde hem hun ‘zonnetje’. Belangrijk in Sams geval 
bleef de kwaliteit van zijn leven. Zijn ouders wilden hem niet ondraaglijk zien lijden, 
maar de vraag was steeds wanneer dat moment er zou zijn. Hoewel Sam lichamelijk 
steeds meer moest inleveren en vele keren opgenomen moest worden in het 
ziekenhuis, bleef hij veel plezier beleven aan zijn leven. Hij was leergierig, wilde alles 
weten, genoot van diverse bezigheden. Zijn ouders, hoewel gescheiden, zetten zich 
meer dan honderd procent voor hem in. Zo maakten zij het mogelijk dat hij bleef 
communiceren via het ‘voel brailleschrift’ dat Yvonne Kemink voor hem bedacht. 
Weer later, dat hij naar school ging en nog later studeren. Dat hij kon reizen en op 
vakanties meeging. en nog weer later zelfstandig wonen. Dat aan dit alles een 
keerzijde zat, bijvoorbeeld voor zijn zus Marlon en moeder Anne die de meeste zorg 
op zich nam, moge duidelijk zijn. Toch deed iedereen veel voor Sam. Omdat het leven 
voor Sam zo’n feest was en hij dat deelde. En omdat Sam niet doodging, een 
volwassen man werd, kwam de vraag over hoe de kwaliteit van Sams leven 
regelmatig terug in de overleggen tussen behandelend team en ouders. Wie kon er op 
welke gronden beoordelen dat Sam ondraaglijk leed? Op het moment dat de arts dat 



aan Sam zelf kon vragen, toen hij daar oud genoeg voor was, op 16-jarige leeftijd, gaf 
Sam het antwoord dat om zijn kwaliteit van leven te bepalen niet alleen naar 
lichamelijke zaken gekeken moest worden maar naar kwaliteit van bestaan. En dat 
daar niet zomaar een grens voor te trekken is, omdat er nu eenmaal veel diversiteit in 
kwaliteit van bestaan bestaat. Sam werd volwassen, ging studeren en werd door de 
documentaire(s) van Ria Bremer een BN’er, die veel mensen inspireerde. Hij 
ontmoette vriendin Liann in 2010 en stierf uiteindelijk op 1-1-2011. Hij werd 25 jaar. 
Dit alles beschrijft Ria Bremer in dit boek en ook over hoe zij er als journalist bij 
betrokken was. 
 
Wat viel op: Met hoeveel liefde en bewondering Ria Bremer over hem schrijft. Niet 
in een stijl van ‘ over de doden niets dan goed’, maar met oprechte betrokkenheid 
voor een kind, en later een man die ze was gaan waarderen. 
Hoe duidelijk Ria de boodschap van Sam doorgeeft, die zelf daarbij zeer genuanceerd 
aangeeft wat het probleem is. Dat er altijd oog moet zijn voor het unieke van een 
situatie. 
Dat Sam samen met Ria een boek heeft geschreven over de methode waarmee Sam 
met de buitenwereld in contact kon blijven, ‘het alfabet van Sam’. 
Hoe moeilijk het voor ouders met gehandicapte kinderen is om zorg en hulpmiddelen 
op maat aangeleverd te krijgen. 
‘Sam’ is aanrader om te lezen. Een ontroerend boek dat discussie oproept. 
 
Citaten: Pag. 43: ‘Het was liefde op het eerste gezicht. Wat een prachtig kind. Blond, 
Blauw/groene ogen, een lange gevlochten vlecht op zijn rug, een spijkerbroeken een 
pullover met uitbundige kleuren. Ja, een zonnetje. Ik begrijp het. Zijn ogen zoeken 
mij. Hij kijkt me diep en dwingend aan. Ik weet zeker dat hij me toen gezien heeft. Ik 
moet komen kijken. Een nieuwe trein.’ 
Pag. 62: Eindeloos begrip 
Problemen met een huis 
En ze zeggen 
‘dat moet je toch wel begrijpen’ 
Problemen met de W.V.G. 
En ze zeggen 
‘dat moet je toch wel begrijpen’ 
Problemen met de thuiszorg 
En ze zeggen 
‘dat moet je toch wel begrijpen’ 
(….) 
Ik moet ongelooflijk veel begrijpen 
Maar soms begrijp ik er toch helemaal niets meer van 
En vraag me af 
Of ze mij ook wel begrijpen. 
Anne 
Pag. 167: ‘Zoals Richard leeft, wilde je niet voor Sam. Ben je er dichtbij?’ 
‘Nee, dat nooit, want Sam kan praten. Ik kan ook met Sam praten. Al hoort hij 
helemaal niks meer, dan nog heb ik het hand- wangalfabet. Ik kan met hem blijven 
communiceren. Als ik dat niet zou hebben dan hoeft het voor mij niet meer. Zoals 
Richard. Nee.’ ‘Heb je gevoel bij deze ouders?’ ‘Nee, ik wil er niet over nadenken. Ik 
wil er helemaal niks mee. Ik doe een deur dicht.’ Anne moet af en toe een deur dicht 
doen anders wordt het echt te veel.’ 
Pag. 223: ‘Maar zijn er dan geen grenzen aan kwaliteit van bestaan, zult u denken? Ik 



spreek liever niet over een grens. Ik heb het over een levensweg of over een richtlijn 
in het leven. Tussen elk mens en tussen verschillende situaties zijn deze verschillend. 
Het begrip grens is te algemeen. Waar de grens of eindstreep ligt, verschilt van mens 
tot mens. Daarom kan ik mij goed vinden in het thema van deze conferentie: 
“Diversity in Quality of life”. ‘ 
 
Recensie: Trix Westeneng (NBD|Biblion recensie,): ‘(…).De toen achtjarige Sam zal 
niet lang meer te leven hebben. Bremer besluit een documentaire te maken van de 
laatste maanden van zijn leven. (…) Ria Bremer heeft Sam al die jaren gevolgd en 
samen met hem stelde zij een documentaire samen die mei 2010 werd uitgezonden. 
Daarna volgde dit boek dat het verslag is van 19 jaar aan de zijlijn van het bijzondere 
leven van Sam. Hiermee wil Bremer Sams boodschap doorgeven: 'Oordeel niet over 
de kwaliteit van leven van een ander'. (…) 
19 april 2011: | Door: Jasty | Zoetermeer: Na het zien van de documentaire was ik 
erg benieuwd naar het boek. Het is haast onmogelijk om jezelf in de situaties te 
verplaatsen, maar je kan de beslissingen wel begrijpen. Dit boek lees je met een lach 
en een traan. Zo heftig en toch ook zo mooi. (…) 


