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BESPREKING

Tommie in gesprek; inspirerende
gesprekken met mensen uit de zorg
‘Werken in de zorg is ontzettend mooi en dankbaar. Het feit dat je op zo’n directe
manier iets voor een ander kunt betekenen, vind ik heel waardevol en geeft me
enorm veel voldoening. Ik ben trots op mijn vak en daarom deel ik graag de
ervaringen die ik heb opgedaan tijdens mijn werk.’ Aldus Tommie Niessen op
de achterflap. En daarmee geeft hij een goed beeld van wat je in dit boek kunt
verwachten, namelijk inspirerende gesprekken met zorgverleners, zorggebruikers
en ervaringsdeskundigen, opleiders, leerlingen, een ondernemer, de theoloog des
vaderlands, een minister en met Tommie zelf.
TEKST: JOKE VAN ALTEN

Tommie is een jonge verpleegkundige die veel gebruikmaakt van sociale media om zijn ervaringen te delen.
De gesprekken die hij in dit boek voert, komen voort
uit de podcastserie die hij ook maakte: Tommie in
de zorg-podcast. Hier zijn nog meer gesprekken te
beluisteren.

Wat betekent zorg voor jou?
Het boek bestaat uit 25 interviews die ingaan op de
betekenis van zorg op het persoonlijke leven van de
geïnterviewde. Hoe hebben zij met zorg te maken,
wat is hun ervaring, waar zijn zij trots op, waar liggen
zorgen, wat zijn tips voor verbetering?
Elk interview begint met dezelfde startvraag: wat
betekent zorg voor jou? Al die antwoorden geven een
mooi beeld van wat er verstaan wordt onder goede
zorg vanuit verschillende perspectieven. Wat veel
terugkomt, is aandacht en interesse voor de ander,
zowel lichamelijk als spiritueel en sociaal, verbonden
zijn, er zijn voor anderen die dat nodig hebben, het
hele leven betrekken in de samenleving.
Het boek eindigt met een selectie uit reacties die
Tommie ontving op zijn oproep op Facebook.

Hoe heb jij met zorg te maken?
De persoonlijke gesprekken die vervolgens ontstaan,
zijn vaak ontroerend, zoals het gesprek met zijn eigen
moeder, met ervaringsdeskundigen over hun ziekte
en met de oprichter van Stichting Ambulance Wens.
Maar er zijn ook gesprekken met gepassioneerde
professionals, zoals een docent, verpleegkundigen
en de hoogleraar.
Wat mij erg aansprak, is ook de aandacht voor de rol
van spiritualiteit, en dan met name de rol die spiritualiteit speelt in het omgaan met en beleven van ziekte.
Hoe meer je weet over de rol van spiritualiteit in het
leven van cliënten, hoe beter je daar rekening mee
kunt houden in de zorgverlening.

Daarnaast zijn er een diverse gesprekken die gaan over
het omgaan met stress, verdriet en werkdruk. Niet
alleen zorgverleners, maar bijvoorbeeld ook een dj die
met veel werkdruk te maken had.

Tips
Elk interview eindigt met een tip voor de lezer. Dat
varieert van hele praktische tips voor aanstaande
vaders, zoals Tommie, tot hoe je in jouw organisatie
de zorg kunt verbeteren, tot levenswijsheden over het
omgaan met de dood en het genieten van het leven en
je geluksmomenten leren pakken.

Voor wie en hoe te gebruiken?
Tommie is in staat om in korte interviews de lezer
mee te nemen in wat de zorg betekent voor diens
persoonlijke leven. Ook voor jonge studenten zijn de
interviews goed leesbaar. Door de vele verschillende
perspectieven die hij aandraagt, geeft hij een breed
beeld van de zorg en wat je daarin kunt doen. Het
boek geeft daarmee een mooi beroepsbeeld, maar
ook een beeld van wat zorgvragers ervaren.
De korte stukjes over ‘wat betekent zorg voor jou?’
en reacties op deze vraag aan het eind van het boek
geven veel stof tot nadenken en kunnen in onderwijs
en werkveld aanleiding zijn tot een gesprek over het
beroep en de beroepsnormen van zorgverleners. Met
welke visies ben jij het (on)eens en waarom? Op de
laatste pagina’s kun je je eigen visie opschrijven.
Boekinformatie
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