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Soort boek/stijl/ziekte: Verhalen van ouderen op basis van interviews over 
zorgverlening en leven thuis, in verzorgings- en verpleeghuizen. ‘U zit hier mooi’ en 
andere zorgcursiefjes is speciaal voor het congres ‘Zorg met Passie, Passie voor Zorg’ 
op 29 mei 2008 uitgebracht. Een boekje dat je bijblijft en indruk maakt. Te bestellen 
via: www.verkooijenenbeima.nl 
 
Over de schrijver: Dr. Lineke Verkooijen is gezondheidswetenschapper en 
promoveerde op het onderwerp ‘Ondersteuning, Eigen Regievoering (OER) en 
Vraaggestuurde Zorg’. Zij is lector 'klantenperspectief in ondersteuning en zorg' aan 
de Health School te Almere en directeur van het onderzoeksbureau Verkooijen & 
Beima te Jutrijp. 
Drs. Bas van der Sijde is werkzaam als humanistisch raadsman in het Jannes van der 
Sleedenhuis te Hoogeveen. 
 
Korte beschrijving: In dit boek staan verhalen van ouderen opgetekend door 
Lineke Verkooijen en Bas van der Sijde. Ze vertellen over de alledaagse werkelijkheid 
van mensen die structureel afhankelijk zijn van zorg. De verhalen geven weer waar 
mensen in de thuiszorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen tegenaan lopen. En 
dat is vaak schrijnend. Zo lezen we over een mevrouw die wel mooi uitzicht heeft op 
de tuin, er mooi bij zit, maar bijna geen mensen ziet. Of een meneer die heel lang 
moet wachten voordat de zorg komt. Dat ze vaak geen commentaar durven te geven 
op zorg waarover ze ontevreden zijn omdat ze daar last mee krijgen. Over haastige 
gestreste hulpverleners die nauwelijks tijd kunnen nemen of hen als en klein kind 
behandelen. En dat soms een goed gesprek met diverse partijen toch wat kan 
opleveren. Een mooi spraakmakend boekje. 
 
Wat viel op: Hoeveel indruk de cursiefjes maken omdat er zoveel is in het leven van 
ouderen die zorgafhankelijk zijn dat niet echt lekker loopt. En dat het ook met goed 
overleg op te lossen is (zie citaat2) 
 
Citaten: Pag.7: ‘Mijn kleinkinderen zijn door de tuinman weggestuurd.’ ‘Dan 
verpesten ze de tuin.’ ‘En de tuin is ook heel mooi.’ ‘Maar ja, zo stil, zo saai…’ 
Pag. 19: ‘Goed, wij komen daar, zitten er twee zusters met rode gezichten op ons te 
wachten.’ ‘Ik dacht nog: “Wordt een heftig gesprek blijkbaar”.’ (…) 
‘Toen begonnen we te praten, over wat moeder vroeger altijd deed.’ (…) 
‘Dat was eigenlijk best heel leuk.’(…) ‘En de zusters konden er ook nog wat mee. 
 
Recensie: Staatssecretaris Jet Bussemaker over de ‘Zorgcursiefjes’ “De cursiefjes 
geven een even mooi als divers beeld van de alledaagse werkelijkheid in de langdurige 
zorg. Uit die verhaaltjes blijkt hoe mensen die structureel afhankelijk zijn van zorg, 
hun dagelijkse leven en de zorg die ze krijgen ervaren. Zowel de positieve als de 
minder positieve zaken komen aan bod. De cursiefjes vormen daarmee een mooie 
spiegel van de werkelijkheid.”(…) “Ik kan ‘m iedereen die in de zorg werkt van harte 
aanbevelen. En ik denk ook dat de inhoud van de bundel goed past bij waar het 
vandaag tijdens dit congres over gaat: humane zorg. Oftewel: zorg waarin de 
menselijke maat voorop staat. Zowel voor degenen die de zorg ontvangen als voor 
degenen die de zorg leveren.”’ 


