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Die blijft me bij

Man in de zorg
Verpleegkundige Tommie Niessen dacht bij werken in
de zorg dat hij de hele dag mensen zou moeten wassen.
Toen hij erachter kwam dat zijn werk veel mooier en
moeilijker was dan dat, hield hij zijn belevenissen bij.
Radioloog Winnifred van Lankeren genoot al van zijn
blogs op LinkedIn en zijn boek Tommie in de zorg stelde
haar niet teleur: ‘Hij geeft mooie voorbeelden van
zijn dagelijkse praktijk als zzp’er in de thuiszorg.
Zorg zoals zorg bedoeld is wat mij betreft.’
Tommie in de zorg, Ambo Anthos
Uitgevers, € 15,-

Het leven van
een medisch specialist is
meer dan alleen werken.
Welke series, boeken en
documentaires mag u
volgens uw collega’s
echt niet missen?

Het is een van de hoogst
gewaardeerde en best gelezen
rubrieken van de Volkskrant:
Die ene patiënt. In die
rubriek verzamelt journalist
Ellen de Visser verhalen van
zorgverleners over die ene
specifieke patiënt die zo’n
indruk maakte dat hij of zij
de kijk op het vak ingrijpend
veranderde. De Vissers verhalen
zijn nu gebundeld in een
gelijknamig boek. In De Wereld
Draait Door (online nog terug
te kijken via BNN VARA) gaven
neonatoloog Manon Benders,
klinisch ethicus Erwin Kompanje
en journaliste Ellen de Visser
er een interview over.
Die ene patiënt, Ambo Anthos
Uitgevers, € 16,99
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Tegendraads en met humor doceert Menno de Bree
ethiek en filosofie aan het Universitair Medisch Centrum
Groningen, schrijft hij een wekelijkse column voor Het
Financieele Dagblad en verzorgt hij denktrainingen
en filosofieworkshops voor zorgprofessionals, (huis)
artsen en medisch specialisten. Een inspirerende, korte
kennismaking met zijn denkwijze is te vinden in een
pittige Brainwash Talk, waarin hij levensadvies geeft
waar je iets aan hebt. Te zien via: www.human.nl/
brainwash > Brainwash Talks > Menno de Bree

Disney als ziekenhuisbaas
In deze tijd van PROM’s, gastvrijheid in het ziekenhuis en patiëntvriendelijkheid is Als Disney
de baas was in uw ziekenhuis een aanrader. Neuroloog en medisch directeur van Bernhoven
Mariëlle Bartholomeus: ‘Leerzaam voor een dokter die nog nooit zelf patiënt is geweest. Hoe
gastvrij zijn we in een ziekenhuis? Mooie voorbeelden van hoe je de zorg als patiënt zou willen
ervaren.’ Het boek biedt naast theorie vooral veel concrete, vernieuwende en inspirerende
handvatten om hoffelijkheid in elke vezel van een ziekenhuis te verankeren.
Als Disney de baas was in uw ziekenhuis, Sdu uitgevers € 27,77
Heeft u zelf een aanbeveling die interessant is voor uw collega’s?
Mail dan uw favoriete lees-, luister-, of kijktip en een korte motivatie
naar communicatie@demedischspecialist.nl.
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