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Hoe is "het om niet 
meer beter te worden 

Auteur: Jannie Os kam, erva ringsdeskund ige en auteu r boek 'Tussen land. Over leven met de dood in je schoenen' en ervarings
deskund ige 

Jannie Oskam studeerde sociale wetenschappen en heeft dertig jaar werkerva
ring in de zorg. In 2015 verloor ze door borstkanker haar baan als organisatiead
viseur. Jannie verblijft in Tussen land: "Als je niet meer beter wordt, kom je in een 
nieuw land terecht. Een land waarin je de weg niet kent en waarvan je de taal niet 
spreekt. Tussenland heb ik dat land genoemd. Alles is anders in Tussenland ontdek 
ik steeds weer sinds ik daar verblijf." 

"Twee jaar geleden is bij mij uitgezaaide borstkanker 

geconstateerd. In Tussen land is maar één uitgang en 

er is geen weg terug. Je moet oude dingen afleren. Ik 

heb bij voorbeeld de neiging om dingen naar mijn 

eigen hand te zetten, maar daarin liep ik vast omdat 

'Er staan niet veel 
wegwijze rs in Tu ssen land, 
het is een hele ki us om je 

weg te vinden ' 

kanker zich niet sturen laat sturen. Je moet ook nieu

we dingen aanleren. Voor mij betekent dat minder 

stoer doen, omdat het me belemmert in het toelaten 

van mijn verdriet. Dat af- en aanleren gaat alsmaar 

door. Net als je aan een situatie gewend bent, veran-

dert er weer iets, bijvoorbeeld in je behandeling. Of je 

ontdekt weer iets nieuws. Voor mij was dat het 

schrijven van gedichten die mij over mijn sombere 

buien heen helpen. Er staan niet veel wegwijzers in 

Tussen land, waardoor het een hele klus is om daar je 

weg te vinden. Maar de zoektocht levert ook wat op: 

prachtige vergezichten, donderende watervallen of 
verstilde bloeiende velden. 

Tussenlanders 
Soms loopt er iemand een stukje met je mee. Lotge

noten waarmee je aan een half woord genoeg hebt. 

Maar de ervaringen van lotgenoten kunnen ook heel 

bedreigend zijn als zij al verder in hun ziekteproces 

zijn. Vrienden willen ook meelopen, maar als ze zelf 

nog nooit van dichtbij een ongeneeslijke ziekte heb

ben meegemaakt, kan het heel moeilijk zijn om te 

begrijpen wat een ander doormaakt. Gelukkig kom je 
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'E rva 1·i ngen van 
lotgenoten kunnen heel 

bedr iegen d zijn' 

in Tussen land veel zorgverleners tegen. Het is fijn om 

met hen te praten. Ze kennen de verhalen van andere 

mensen in Tussen land waardoor ze beter begrijpen 

wat je meemaakt. Die erkenning en dat begrip heb je 

ook nodig want de eenzaamheid in Tussen land kan 

erg schrijnen. Mensen ontkennen soms datje niet 

meer uit Tussen land weg kunt: 'Ze zijn zo knap tegen

woordig'. Of ze bagatelliseren het unieke karakter 

van leven in Tussen land: 'Ik kan ook onder de bus 

komen'. Of ze kunnen niet tegen je verdriet en gaan 

je opbeuren: 'Je bent zo sterk'. Contacten met profes

sionals zijn dus heel belangrijk voor Tussenlanders. 

Helaas is het niet altijd makkelijk om tot een goed 

gesprek te komen over je toekomst. 

Gehannes in de communicatie 
Dat er veel gehannest wordt bij het in gesprek ko

men over de toekomst blijkt wel uit de interviews die 

ik voor mijn boek 'Tussen land. Over leven met de 

dood in je schoenen' heb gehouden. Zo vertelt Anita 

dat ze behoefte heeft aan een aanspreekpunt: 'Het 

zou me erg geruststellen als ik weet: als ik bij die 

persoon aanklop en zeg wat mijn behoeften zijn, 

zoekt zij uit wat de mogelijkheden zijn'. Maar als 

Anita naar een vast aanspreekpunt vraagt bij haar 

medisch specialist zegt hij: 'Je hebt mij toch?'. 

Marja de Jong, verpleegkundig specialist palliatieve 

zorg, somt in haar interview een hele lijst op van 

hobbels waardoor het lastig is om in gesprek te ko

men over de toekomst. Zo zijn artsen bang om pa

t iënten de hoop te ontnemen of ze vinden dat ze zelf 

het gesprek al voeren, waardoor ze niet geneigd zijn 

om anderen in te schakelen. Of door de focus op di

agnostiek en behandeling in het ziekenhuis komt de 

pa lliat ieve zorg soms moeilijk voor het voetlicht. En 

verpleegkundigen worden vaak geacht in dienst te 

st aan van het medisch beleid, aldus Marja de Jong, 

waardoor zij geen ruimte voelen voor een veel breder 

gesprek. En soms zijn ze bang om Iets los te maken 

bij de patiënt waar ze zelf geen raad mee weten. 

Toch moet er in het kader van proactieve zorgplan

ning gepraat worden over de toekomst. Om tot een 

goed gesprek te komen Is het goed om te bedenken 

dat Tussenlanders op twee sporen leven. 

JAARG AN G 38 1NU MM ER31 2021 

Leven op twee sporen 
Het eerste spoor is: je leeft. Het tweede spoor is: je 

bent ongeneeslijk ziek en je gaat dus dood. Beide 

sporen verdienen aandacht. Soms naast elkaar, soms 

na elkaar. Soms snel wisselend, soms niet. Er zijn peri

odes waarin de dood heel ver weg voelt, dan geniet 

je van alles wat het leven te je te bieden heeft. Maar 

als je bijvoorbeeld veel lichamelijke klachten krijgt of 

als de uitslag van de scan tegenvalt dan dient het 

spoor van ziekte en dood zich zomaar aan. Voor een 

goed gesprek is het nodig dat je als professional op

merkt op welk spoor iemand zich bevindt. 

Ik maak in mijn dagelijks leven veel mee dat mensen 

op een ander spoor zitten dan ik. Dat voelt heel ver

velend. Ik word korzelig als ze zomaar over de dood 

beginnen: 'Ja, maar nu leef ik'. Of juist verdrietig als 

mijn ziekte als een roze olifant midden in de kamer 

staat maar knap omzeild wordt door de mensen om 

me heen. 

Hoe kun je nu elkaar toch vinden als je over de toe

komst wilt praten? In het kader van de proactieve 

zorgplanning moeten er wel gesprekken plaats vin

den. Bij plotselinge verslechtering is het goed om te 

weten of iemand bijvoorbeeld gereanimeerd wil 

worden. Bij mij vroeg een arts dat vlak voor hij het 

vocht uit mijn hartzakje zoog, want ik kon tijdens de 

behandeling zomaar dood gaan. Ik vond het gek dat 

'Als er belan g rijke besl uit en 
genomen m oeten w ord en is 
het fij n als de zorgverleners 
een idee hebben w ie ik ben' 

we dit gesprek niet eerder gevoerd hadden met mijn 

man erbij. Nu overviel de vraag me. De laatste tijd 

merk ik dat het mij rust geeft, als ik kan praten over 

problemen waar ik misschien in de toekomst tegen

aan zal lopen. En als er straks belangrijke besluiten 

genomen moeten worden is het fijn als de zorgverle

ners een idee hebben wie ik ben en hoe ik in het le

ven sta. Dat helpt bij het samen beslissen. Dat proac

tieve zorgplannlng goed en noodzakelijk is, daar be

staat denk Ik wel overeenstemming over. De vraag is 

meer hoe Je een goede start kan maken. 

Proactieve zorgplanning 
Vragen die Ik veel tegenkom als het over proactieve 

zorgplannlng gaat zijn bljvoorbeeld: Hoe ver wil je 

gaan met behandelingen? Wat als Je In crisis komt? 

< 
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IN HET 
Palliatieve zorg is heel welkom vanaf het moment dat de diagnose ongeneeslijk ziek 
gesteld wordt. Daarbij kan de proactieve zorgplanning een vast onderdeel vormen 
vanaf het begin van de zorg, mits er zowel over de kwaliteit van leven als over het 
levenseinde gesproken wordt. 

Waar wil je overlijden? Heb je nagedacht over het 
levenseinde? Wil je gecremeerd worden of begraven? 
Deze vragen passen bij het hierboven beschreven 
tweede spoor, dat van ziekte en dood. Als deze vra
gen je zelf ook bezighouden is het fijn om hierover te 
kunnen praten met iemand die weet waar het over 
gaat. Volgens Marja de Jong staan de gedachten van 
mensen immers niet stil : Patiënten zijn in hun hoofd 
allang bezig met de vraag: wat als het nou niet lukt 
of wat als ik toch zieker word? Een professional die je 
helpt bij al je vragen is dan heel welkom. Een profes
sional daarentegen die alleen maar praat over ver
dere behandelmogelijkheden, geeft je juist een heel 
eenzaam gevoel. 

Maar wat als je hoofd helemaal niet staat naar ziekte 
en dood? Als je bezig bent het onderste uit de kan 
van het leven te halen? Dan ben je dus gericht op het 
eerste spoor. Dan kan een gesprek over de toekomst 
heel confronterend zijn. Tenminste, als de vragen 
over ziekte en dood gaan. Ook in de toekomst leef je 
nog en ook daarover valt genoeg te vragen, zoals: 
Wat doe je graag? Waar kijk je naar uit? Wat vind je 
belangrijk in je leven? Wat is voor jou kwaliteit van 
leven? Vanuit deze start over het leven kun je aftas
ten of er over ziekte en het levenseinde gepraat kan 
worden. Bijvoorbeeld door te vragen: Waar maak je 
je zorgen over? 

Palliatieve zorg 
Palliatieve zorg is in mijn ogen te veel gericht op het 
levenseinde. Daar verzet ik me tegen, omdat je dan 
gereduceerd wordt tot een patiënt. Ik voel me in mijn 
verzet gesteund door Manon Boddaert, arts Pallia
tieve Geneeskunde. In het interview dat ik met haar 
had zegt ze daarover: ' .... de zorg is niet alleen op de 
laatste fase gericht. Kenmerk van de palliatieve zorg 
is dat die gericht Is op het leven. Hoe kun Je dat leven 
zo goed mogelijk leven?' Ook An Reyners zit op deze 
lijn. Zij is internist-oncoloog en hoogleraar Palliatieve 
Geneeskunde aan het UMC Groningen. In het artikel 

'Een professio nal d ie 
a Il een maar praat ove r 

ve rdere behande lm oge lijk
heden, geeft je j u ist een 

heel een zaam gevoel' 

in de NRC van 28 mei 2021, zegt ze:'Je kunt wel op 
doodgaan focussen en alles wat daar mee te maken 
heeft, maar tot het zover is leef je. En dat kun je maar 
het beste zo goed mogelijk doen.' 
Het gesprek over proactieve zorgplanning moet dus 
over beide sporen gaan, dat van het leven dat je nog 
gegeven is en dat van het levenseinde. De volgende 
vraag is wanneer je zo'n gesprek moet voeren. 

Surprise question 
De surprise question is voortgekomen uit de constate
ring dat de palliatieve zorg te laat ingezet wordt. Het 
antwoord op de vraag: Zou u verbaasd zijn als deze 
patiënt in de komende twaalf maanden komt te 
overlijden? geldt als hulpmiddel om mensen die be
hoefte hebben aan palliatieve zorg tijdig te 
herkennen. Maar in mijn boek 'Tussen land' pleit ik 
ervoor om de palliatieve zorg in te laten gaan zodra 
bekend is dat iemand niet meer beter wordt. Vanaf 
dat moment staat immers je leven op zijn kop. De 
vraagstukken waar je voor komt te staan betreffen 
alle levensgebieden en reiken dus veel verder dan de 
gangbare medische zorg voor mensen die ongenees
lijk ziek zijn. Als de palliatieve zorg pas een jaar voor 
je ingeschatte levenseinde ingezet wordt en daar
mee het gesprek over de proactieve zorgplanning 
dan pas plaatsvindt, mis Je de steun van de profes
sionals om een zo goed mogelijk leven te leiden. Dat 
is een heel grote gemiste kans. Helaas is dit nu de 
gangbare praktijk. Dat moet en kan anders in mijn 
ogen. 
Omdat de palliatieve zorg voor de gemiddelde Neder-
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Jannie Os kam studeerde sociale wetenschappen en heeft dertig jaar werkervaring in de zorg. In 
2015 verloor ze door borstkanker haar baan als organisatieadviseur. Sindsdien is ze actief als 
mee- en tegendenker. In 2015 verscheen haar eerste boek: 'Zo gaan we het doen! Samen beslissen 
bij borstkanker'. In 2021 haar tweede boek 'Tussen/and. Over leven met de dood in je schoenen'. 
Ze treedt op als spreker en gastdocent en brengt het perspectief van patiënten gevraagd en 
ongevraagd onder de aandacht. 

'Iedere Tussenlande r zou 
een vaste contactpersoon 
moeten hebben die steun 

biedt, de weg wijst, als spin 
in het web fungeert en 
meekijkt met jou en je 

naasten' 

lander een onbekend verschijnsel is, pleit ik er in mijn 
boek voor dat iedere Tussenlander vanaf het begin 
een vaste cont actpersoon heeft die steun biedt, de 
weg w ijst, als spin in het web fungeert en meekijkt 
met jou en je naasten. Dit idee is niet nieuw. De 
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denktank Netwerken Palliatieve Zorg, waar ik deel 
van uitmaakte, heeft dit in 2019 al in haar advies 
geschreven. De vaste contactpersoon loopt vanaf het 
begin van je loopbaan als mens met een ongenees lijk 
ziekte met je mee. Daarbij kunnen op een heel na
tuurlijke manier van tijd tot tijd gesprekken over de 
toekomst plaats vinden . 

De vaste contactpersoon kan het beste een ervaren 
verpleegkundige zijn die goed thuis is in de pa llia
tieve zorg. Verpleegkundigen staan immers dicht bij 
mensen, zijn laagdrempelig en snappen waar je als 
mens mee kunt hannesen in je dagelijks leven:je 
bent ongeneeslijk ziek maar je wilt ook het leven dat 
je nog gegeven is zo goed mogelijk leven. Wat zou 
dat een enorme verbetering van de kwaliteit van 
leven voor mensen in Tussen land betekenen." 

t 


