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Hodgkin, kanker, professional als patiënt, Cliëntvriendelijke zorg, Zorgcoordinatie; 
Perspectief Patiënt 

 

Over het boek: 
Hoe kijk je naar het ziekenhuis waar je werkt als je er plotseling zelf als patiënt ligt? 
Judith Weeda werkte vol toewijding als projectleider in het ziekenhuis aan verbetering 
van de patiëntervaring. Tot ze op haar 28e zelf patiënt werd, omdat er lymfeklierkanker 
(Hodgkin) bij haar werd geconstateerd. Na een zwaar medisch traject in haar eigen 
ziekenhuis is ze genezen en weer aan het werk. Nu ziet ze de organisatie van de zorg 
met heel andere ogen. In dit boek deelt Judith (tekst) samen met haar broer Herman 
(illustraties) haar persoonlijke ervaringen van het hele traject. Ze wil laten zien dat de 
beleving van een patiënt door heel veel meer wordt bepaald dan alleen de medisch 
inhoudelijke zorg. 
 
Over de auteur: 
Judith Weeda (1990) studeerde Biomedische Wetenschappen en heeft zich 
gespecialiseerd in de organisatorische kant van de zorg. Ze werkt in het Amsterdam 
UMC als projectleider en houdt zich veel bezig met het thema patiëntparticipatie. Haar 
interesse hiervoor is verder toegenomen toen ze zelf lymfeklierkanker kreeg en patiënt 
werd. Hierdoor leerde ze het ziekenhuis vanuit verschillende perspectieven kennen. 
 
Herman Weeda (1985) tekende op z’n zesde al zijn eerste stripverhaal. Na zijn studie 
Industrieel Ontwerpen heeft hij zich als ontwerper gespecialiseerd in het faciliteren van 
innovatieprocessen. Met zijn bedrijf Sketchy Business maakt hij complexe vraagstukken 
visueel inzichtelijk en communiceerbaar. Voor het boek ‘De witte muur’ heeft hij dit ook 
gedaan, door de ervaringen van Judith te visualiseren. 
 
 
Extra en recensies: 
Op de website van het boek lees je waarom Judith Weeda dit boek heeft geschreven.  
Judith Weeda was ook te gast bij de podcast ‘Over kanker gesproken’ en vertelde hier 
meer over haar boek.  

https://www.sketchybusiness.nl/
https://hetboekdewittemuur.nl/
https://anchor.fm/over-kanker-gesproken/episodes/Judith-Weeda-e142krb

