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Joke Visser: ‘Verder is alles goed’ Wat betekent ouder worden voor mensen met een 

lichamelijke handicap? Uitgeverij Pepijn, Eindhoven 2013. ISBN 9789078709190 Zie 

ook: www.uitgeverijpepijn.nl ( Ouderenzorg/Lichamelijke Handicaps/PO/1) 

 

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Verder is alles goed, werd op 14 

februari 2013 een gelijknamige middagconferentie gehouden te Utrecht. Het werd 

een interessante bijeenkomst waarop twee thema’s centraal stonden die het leven van 

gehandicapte ouderen beïnvloeden: zelfregie en zichtbaar maken wat anders is bij het 

ouder worden met een handicap. Op de conferentie spraken ouderen met een 

lichamelijke handicap en de discussie werd gestuurd door en gevoerd door en met 

ouderen met een lichamelijke handicap. Hieronder een boekbespreking. Voor een 

verslag van de conferentie : 

http://www.patientervaringsverhalen.nl/index.php/ervaringsverhalen-

zoeken/interviews-met-schrijvers  

 

Over het boek: Waarschijnlijk het eerste boek dat gaat over ouder worden van 

mensen met een lichamelijke beperking. Een foto- en geschreven portretten boek 

waarin 21 ouderen met een lichamelijke handicap laten zien hoe dat kan en hoe zij 

dat doen. Boek van 179 pagina’s met een voorwoord en een nawoord.  

 

Over de schrijfster:  Joke Visser (1958) studeerde Klinische- en Orthopedagogiek 

en werkte in diverse beleidsfuncties. Sinds 1998 is zij zelfstandig gaan werken 

(Management Support) voor en met mensen met een handicap. Thema’s waar zij 

warm voor loopt zijn: beeldvorming, participatie en kwaliteit van bestaan. Zie ook: 

http://www.jokevisser.nl/, info@jokevisser.nl 

 

Korte bespreking: Het boek vraagt aandacht voor het feit dat 

verouderingsverschijnselen bij mensen met een lichamelijke handicap meestal 

vroeger optreden en vaak grote gevolgen hebben. Deze beperkingen, en de toename 

van klachten met het ouder worden, hebben grote gevolgen voor hun maatschappelijk 

en sociale leven, de benodigde zorg, pensioenvoorzieningen.  

  In het boek vertellen  21 mensen over hun leven, hoe daarbij de handicap een rol 

speelt, welke keuzes zij hebben gemaakt en hoe zij, met het verstrijken der jaren, 

meer last kregen van allerlei verschijnselen. Met het ouder worden komen dan ook 

nieuwe aandachtspunten in hun leven, die zij toelichten. Het zijn gedreven en 

bevlogen personen: bijna de helft van deze geportretteerden heeft een belangrijke rol 

vervuld binnen de gehandicaptenbeweging in Nederland. Ze hebben er veel voor over 

om 'gewoon' mee te blijven doen. Zij verleggen voortdurend grenzen, willen 

volwaardig mee blijven doen in samenleving en het arbeidsproces. Ook als dat op 

termijn zijn tol eist. Ze zijn, door verbeterde leefomstandigheden en medische zorg, 

ouder geworden dan aanvankelijk werd verwacht. Dat alles kan alleen als aan 
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belangrijke voorwaarden voor participatie wordt voldaan zoals autonomie, eigen 

regie, ondersteuning, arbeidsvoorzieningen, meer aandacht voor en kennis over co-

morbiditeit bij medici en hulpverlener.   

    De lichamelijke beperkingen en de tekortschietende voorzieningen spelen echter 

geen hoofdrol: uiteindelijk spreken ze over het goede leven, kwaliteit van leven,  

zelfregie, de actieve rol in de samenleving, en hoe zij dat hebben kunnen 

verwezenlijken. Het zijn levenskunstenaars die de voor hen goede keuzes maakten 

zodat zij hun leven waardevol vinden en in staat zijn/waren bijdragen aan de 

samenleving te leveren.    

In het boek staan portretten van, op volgorde van plek in het boek: AnneMieke 

Bökkerink, Yvon Bakker, Willem Temmink, Jan Franssen, Petra Jorissen, Dick te 

Winkel, Aline Saers, Johan Wesemann, Dick Cochius, Heleen van Tilburg, Rob van 

Vliet, Jenny Goldschmidt, Jos Hendriks, Yolan Koster, Jan Troost, Marianne kroes, 

Rita Soerjoesing, Geert bakker, Jetta Klijnsma, Agnes van Wijnen, Jan van Loenhout. 

Zij behoren tot de naoorlogse generatie 50-plussers en hebben allen een handicap 

kregen gedurende de eerste 25 jaar van hun leven.      

 

Wat viel op: Ik was onder de indruk van de kracht van de mensen die op de 

conferentie waren en hun portretten in het boek. Zij hebben onze samenleving heel 

wat geleverd. En op de conferentie werd ook duidelijk, dat dit boek niet voor niets op 

de markt is gekomen.  ( zie ook: 

http://www.patientervaringsverhalen.nl/index.php/ervaringsverhalen-

zoeken/interviews-met-schrijvers  ) Het is belangrijk dat een aantal knelpunten waar 

ouderen met een lichamelijke handicap tegenaan lopen benoemd worden, zodat een 

discussie over de juiste, liefst goede zorg voor deze groep ouderen ook gegeven kan 

worden. 

Je kunt alleen maar bewondering hebben voor deze pioniers, personen die het voor 

elkaar hebben gekregen om maatschappelijke weerstanden te trotseren en met de 

portretten ook laten zien welke inbreng en bijdragen zij hebben ( gehad) binnen onze 

samenleving. Het zou mooi zijn als zij, om te kunnen genieten van hun verdiende 

oude dag, ook de juiste maatschappelijke en zorg randvoorwaarden kregen.   

 

Citaten: Joke Visser (pagina 8): ‘Dit boek gaat over ‘leven op de toppen van je 

kunnen’en vraagt aandacht voor het feit dat fysieke problemen vanaf het 40e 

levensjaar weer kunnen gaan opspelen of toenemen. Mensen met een lichamelijke 

handicap of chronische ziekte staan in die levensfase meestal nog volop in het 

arbeidzame en maatschappelijke leven. Verschijnselen als vermoeidheid, pijn, 

functie- en energieverlies, verminderde spierkracht, pijn en slijtage van gewrichten. 

En als functies uitvallen, is dat meestal definitief.’    

 

Willem Temmink (pagina 29): ‘‘Ik heb ruim de helft van mijn inkomen ingeleverd en 

dat is wrang. Het lijkt net alsof ik het had moeten  volhouden, terwijl ik al tot aan het 

gaatje ben gegaan. De maatschappij draait liever niet voor mij op.’’ 
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Johan Weseman (pagina 65): ‘Mensen moeten niet op hun handicap worden 

beoordeeld, maar op hun kwaliteiten. Dat betekent wel dat gehandicapte mensen zèlf 

aan hun kwaliteiten moeten werken. Het is niet zo dat je handicap er niet toe doet. Je 

hoeft het niet weg te stoppen: je mag er zelfs een beetje trots op zijn, want je handicap 

is een onderdeel van je persoonlijkheid.’  

 

Heleen van Tilburg ( pagina84-85): 'Ik ben 49 (nu 50 red.) en heb het lijf van een 70-

jarige. Dat hoor ik van veel mensen met een chronische ziekte.'| 

Geert Bakker (pagina 153): ‘Onafhankelijkheid is een leugen, niemand is 

onafhankelijk. Als jij morgen naar mij wilt toekomen, ben je ook afhankelijk van de 

machinist die de trein naar Utrecht bestuurt. (…) Dat is niet anders dan mijn 

afhankelijkheid bij het eten of naar de wc gaan. Door deze mindset is het voor mij 

mogelijk om hulp te vragen zonder dat ik mijn gelijkwaardigheid verlies.’ 

 

Extra: Zie ook: 

http://www.jokevisserfotografie.nl/jvf/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=83&Itemid=89  
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