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Mogen we jou, beste lezer, voor het nieuwe 
jaar wensen dat je af en toe ook een beetje 
ongelukkig kunt zijn? Oftewel: dat je het kleine 
ongeluk kunt aanvaarden als normaal, zodat 
het niet groot en onoverkomelijk wordt? Want 
zoals psychiater Dirk De Wachter in De kunst 
van het ongelukkig zijn schrijft: “Het idee dat 
het leven vooral leuk moet zijn, is dé ziekte 
van deze tijd. Beter zouden we leren af en 
toe ook een beetje ongelukkig te zijn. [...] De 
kunst van het leven is volgens mij: accepte-
ren dat lastigheden en tekorten erbij horen 
én ze delen met anderen. Als je dat doet, zal 
verdriet, groot en klein, draaglijker worden.” 
Een begeesterend boek, dat tegelijk de weg 
naar duurzaam geluk toont: “Er écht zijn en 
zorgen voor anderen geeft een voldaan, ja, 
zelfs gelukkig gevoel. Het is een geluksgevoel 
van een wezenlijke soort.” l A.S

›  DE KUNST VAN HET ONGELUKKIG ZIJN. 
Dirk De Wachter, LannooCampus, 2019, 
144 blz., ISBN 9789401463584.
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Nieuwjaarswens

›  DIE ENE PATIËNT. ARTSEN 
OVER DE PATIËNT DIE 
HUN LEVEN VOOR ALTIJD 
VERANDERDE. Ellen de Visser, 
Ambo/Anthos, 2019, 312 blz., 
ISBN 9789026349713.

›  VROEGTIJDIGE 
ZORGPLANNING IN WOON-
ZORGCENTRA. KIEZEN 
IN OVERLEG. Chantal Van 
Audenhove, Aline Sevenants, 
Walter Rombouts en Patrick 
Laevens, Politeia Uitgeverij, 
2019, 123 blz.,  
ISBN 9782509035509.

Onuitwisbare 
indruk

Zorgverleners hanteren een 
vorm van professionele empa-
thie: ze zijn betrokken bij 
hun patiënten maar proberen 
gevoelsmatig voldoende afstand 
te houden. Ze trekken dus een 
soort van scherm op tegen al te 
zware emoties. Maar allemaal 
lijken ze minstens 1 patiënt 
tegen te komen die door dat 
scherm weet te dringen. “Toen 
ik hen ernaar vroeg, hadden ze 
vrijwel allemaal meteen iemand 
in gedachten”, vertelt de Volks-
krant-wetenschapsredacteur 
Ellen de Visser. In Die ene 
patiënt bundelt ze opmerkelijke 
getuigenissen van zorgverleners 
uit verschillende disciplines. 
Allemaal laten ze in hun ziel en 
gedachtewereld kijken, uit dank-
baarheid voor een bijzondere 
patiënt, die hen de kans gaf om 
fundamenteel bij te leren over 
hun vak, zichzelf en het leven. 
Warm aanbevolen. l A.S

Inspirerend

Mensen met dementie kunnen 
zich gaandeweg steeds moeilij-
ker uitdrukken. Hoe ze dage-
lijks en bij hun levenseinde 
verzorgd en ondersteund willen 
worden, wordt dus het best tij-
dig besproken, thuis én bij de 
overgang naar een tehuis. Voor 
die gesprekken met de persoon 
zelf en de familie kunnen zorg-
verleners steunen op een publi-
catie van LUCAS KU Leuven. 
Vroegtijdige zorgplanning in 
woon-zorgcentra biedt een dui-
delijke visie en praktische trai-
ning, ontwikkeld en geëvalueerd 
in onderzoek naar de toepas-
sing van ‘kiezen in overleg’ bij 
dementie in woon-zorgcentra. 
Een inspirerende publicatie, 
waarmee de auteurs willen bij-
dragen aan de best mogelijk 
zorg en ondersteuning, onder 
meer met het oog op een ‘goede 
dood’, voor mensen met demen-
tie in woon-zorgcentra. l A.S


