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De cirkel voltooien: levenslessen in het hospice

Mirre Bots
Uitgave van Altamira-Becht
ISBN: 9789069637525, 144
pagina’s, € 12,50
Publiciste Mirre Bots werkte
tweeënhalf jaar als vrijwilliger in
een hospice. Ze raakte zo onder
de indruk van de verhalen van de
zieke gasten, dat ze besloot dit
op papier te zetten. In dit boek
beschrijft ze het leven in het
huis van binnenuit. Ze schrijft
over emoties, ontwikkelingen
en de mensen die er verblijven.
Daarnaast laat ze ook zien wat
het voor vrijwilligers betekent
om in een hospice te werken; ze
beschrijft heel openhartig wat de
verhalen van de gasten met haar
doen. Bots besteedt achterin het
boek ook aandacht aan de vraag
hoe mensen omgaan met hun
naderende dood.
Het Pijn Formularium. Een
praktische leidraad

Dr. A.P.E.Vielvoye-Kerkmeer e.a.
Uitgave van Bohn Stafleu van
Loghum
ISBN: 9031336203, 152 pagina’s, € 16,50
De eerste editie van het Pijn
Formularium is bedoeld als
praktische leidraad bij de
behandeling van pijnklachten.
Het biedt een bondig overzicht
van alle behandelmogelijkheden. Specialisten uit zowel
academische centra als perifere
ziekenhuizen geven hun visie
over verschillende soorten
pijn; van postoperatieve pijn
en pijn na een trauma tot

oncologische wondzorg en
hoofdpijn/migraine. Ook is er
een hoofdstuk gewijd aan de
pijnmeting, met behulp van een
pijnlineaal. In de hoofdstukken
wordt een introductie gegeven
over de specifieke vorm van
pijn en staan de mogelijkheden voor medicamenteuze
therapie, inclusief verschillende
doseringen, beschreven. Ook
geven de artsen tips om de
pijnstilling nog beter te kunnen
laten plaatsvinden. Achterin het
boekje staan een verklarende
woordenlijst en een geneesmiddelenoverzicht en worden de
verschillende toedieningsvormen besproken.
Meer.Ter herinnering aan
Merel (Meer) van den Berg

Uitgave van stichting MEER
ISBN: 9789090213200, te
bestellen via www.merelvandenberg.nl, voor € 19,50 en
€ 3,50 verzendkosten.
Merel van den Berg is 26 als er
Non-Hodgkin bij haar wordt
geconstateerd. Vanaf die dag
houdt ze een weblog bij op
haar homepage. Daarin vertelt
ze openhartig wat de kanker
en de behandelingen met haar
doen. Ze schrijft over de hoop
en de wanhoop, haar angsten
en het plezier dat ze beleeft.
In dit boek zijn de weblogs van
een jaar lang gebundeld; vanaf
het moment dat ze hoorde dat
ze ziek was tot het moment
van haar overlijden. Bij iedere
bijdrage staan foto’s van Merel;
met een grote bos krullen,
maar ook met een kaal hoofd
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van de chemokuren. In een
aanbeveling schrijft prof. dr.
Huijgens, hematoloog in het
VU medisch centrum, dat het
boek op de literatuurlijst van
elke geneeskundestudent zou
moeten staan. De opbrengst
van het boek komt ten goede
aan het VU medisch centrum
en twee organisaties die zich
richten op voorlichting en hulp
aan mensen met kanker.
Gespreksvoering bij geestelijke verzorging. Een
methodische ondersteuning
om betekenisvolle gesprekken te voeren

Jaap Dijkstra
Uitgave van (internet) boekhandel Nelissen.
ISBN: 9789024417643, 234
pagina’s, € 29,50
Dit boek is geschikt voor alle
zorgverleners die meer willen
weten over zingeving, levensvragen en religie. De auteur
behandelt de basisvaardigheden
die de hulpverlener nodig heeft
bij het verlenen van geestelijke zorg. Het boek bevat ook
informatie over de valkuilen en
aandachtspunten bij het voeren
van dergelijke gesprekken.
De hoofdstukken behandelen
de context en de verschillende lagen van levensvragen
en geeft voorbeelden voor het
hulpverlenende gesprek. Ook
wordt aandacht besteed aan de
competenties van de ‘geestelijk verzorger’. Bovendien is
er een hoofdstuk gewijd aan
het werken met verbeelding.
Volgens de auteur is het boek
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ook bij uitstek geschikt voor
mensen die in een hospice of op
een andere manier werken met
stervende patiënten.
Artsen over de parels in
hun werk

Elisabeth Brouwer
Uitgave van bureau Balans, te
bestellen via: info@balansinwerk.nl
ISBN: 9789067204286, 65
pagina’s, € 14,50
De auteur van dit boekje
werkte als projectleider van een
landelijk project over psychische en emotionele belasting
in het werk van medewerkers
in academische ziekenhuizen.
Daar raakte ze gefascineerd
door de bevlogenheid van
artsen; ze vroeg zich af waarom
de ene arts wel plezier in zijn
werk heeft en de ander niet. Ze
besloot een zevental artsen te
interviewen over hun werk en
daar een boekje over te schrijven. Het boek is thematisch opgebouwd; het gaat over plezier
in je werk, je talenten inzetten
en samenwerken. Per thema
geven de specialisten, zonder
naam- en toenaam aan hoe zij
over het onderwerp denken.
Bijna alle geïnterviewden
hebben heel bewuste keuzes gemaakt in hun werk om het leuk
en boeiend te houden. Allemaal
vinden ze de patiëntenzorg erg
belangrijk. Een van hen zegt: ‘Ik
kreeg laatst een briefje van een
patiënt waarop stond: ‘Fijn dat
u de dokter van mijn vader was.
Dan denk ik: dat is precies waar
ik het voor doe.’
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