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nezing betekent niet alleen het herstel
ons inwendige, maar ook van het

tact met de omgeving die ons voedt.'

' kenmerkend citaat uit het prachtige
k van de erudiete huisarts Francis,
man met een brede ervaring in di-
;e specialismen die onder meer werk-
p de Zuidpool en in Tibet. Het citaat
zien dat zijn uitleg over de anatomie
de mens meer is dan een feitelijke

chrijving van bouw en functie van
en als spieren, bloed, beenderen en
uwen. Onze anatomie, ons gezonde
rr ook gekwetste en stervende li-
am is altijd verbonden met de omge-
g en maakt altijd deel uit van de men-
ike ervaring. Het lichaam (en hoe dat
rngetast oftoegetakeld) wordt van
'tot teen onder handen genomen,
rr telkens is het vertrekpunt het ver-
I van de bezitter van dat lijf. Vervol-
s wordt het verhaal in een bredere
text geplaatst. Een boek dat bij uit-
: geschikt is voor studenten verpleeg-
rde vanwege de verbinding tussen lijf
ilosofie, geschiedenis, kunst en we-
ichap. En aldus een mooi voorbeeld
hoe het tegenwoordig veel gepropa-

de begrip Bildung een plek kan krij-
in het onderwijs. I

De Nederlandse verzorgingsstaat ontwik-
kelt zich in de richting van een zelfzorg-
staat. Burgers moeten minder een beroep
doen op overheidsvoorzieningen en meer
zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat be-
tekent dat als de burger eenmaal pati€nt
is, ook meer eigen inspanning van hem
wordt verwacht om zijn gezondheidssitu-
atie te monitoren en het heft in eigen
handen te nemen. Hetzelfde geldt voor
professionals, ook zij zijn burgers en (po-
tentiele) pati€nten. Dit boek sluit aan bij
die trend en biedt een richtsnoer aan de
hand waarvan de hulpverlener (vaak een
emotioneel belastend beroep) kan zorgen
voor eigen gezondheid, inclusief psychi-
sche stabiliteit. Via de'take care-cyclus'
wordt praktisch uitgelegd hoe je vitaal
kunt blijven en een burn-out kunt voor-
komen. De adder onder het gras is dat het
boek weinig ingaat op structurele aspec-
ten van opgebrand zijn. De stelling is dat
weinig aan zelfzorgdoen gevolgen heeft
voor je werk. Terwijl het vaak andersom
is. Structureel belastend werk heeft gevol-
gen voor je zelfzorg. Onredelijke eisen die
het werk vandaag de dag kan stellen be-
strijden met wat mindfulness is een vorm
van individualisering. Een nuttig boek
dus, maar ook wat eenzijdig. r

De Tweede Kamer vindt, mede naar aan-
leiding van kritische inspectierapporten,
dat de zorg in verpleeghuizen beter moet.
De teneur van dit boek van journaliste
Mieka Vroom is dat de rol van clidnten en
hun naasten een prominentere plek moet
krijgen bij deze kwaliteitsslag, Zij pleit
voor het samenbrengen van professionele
en ervaringskennis. Dit doet ze aan de
hand van een persoonlijk relaas waarin ze
haar ervaringen optekent als dochter van
een dementerende moeder die tien jaar
lang werd verzorgd in een verpleeghuis.
Het boek is een verslag geworden van de
moeizame verstandhouding tussen leef-
en systeemwereld. Vanuit betrokkenheid
zet de familie zich in voor goede, geperso-
naliseerde zorg maar botst regelmatig
tegen de bureaucratische muur op die cre-
atieve oplossingen smoort onder een
deken van regels en economisch gemoti-
veerde dwingelandij. De moed zakt je als
lezer in de schoenen bij de voorbeelden
die de schrijfster geeft, maar gelukkig
wijst ze ook op bemoedigende voorbeel-
den van hoe het wel kan; samenwerking
tussen professional en belanghebbende.
Verpleegkundigen in de ouderenzorg
doen er goed aan kennis te nemen van dit
zinnige pleidooi. r
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