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BOEKBESPREKING

En dan is het' ykind...Jouv
Als ambulancezorgverleners komen we nu en dan ook beroepsmatig bij kennissen, vrienden

en familie over de vloer. Vroeger was die kans, met kleinere regio's waarin je woonde en werk-

te, nog groter. Maar dat je geroepen wordt bij de dodelijke aanrijding van je eigen kind, .., dat

is een krankzinnig toeval. Toch overkwam dit Annemiek Valent in november 2015. ln de nacht-

dienst moest ze uitrukken voor een auto tegen een boom en daarin bleek haar zoon te zitten.

Hij had de klap niet overleeÍd. Ze schreef hierover al eerder in ons vakblad (december 2019),

toen nog zonder haar naam erbij.

Door Thils Gras

Inmiddels heeft Annemiek besloten haar verhaal in boekvorm

uit te brengen. Het boek, met als titel "En dan is het jouw kind
dat alles overstijgt" is op 7 februari, de verjaardag van haar

omgekomen zoon Gian, gepresenteerd. Ze wil met haar verhaal

aan deze extreem negatieve gebeurtenis een positieve draai

geven door te laten zien hoe zij zich heeft terug geknok in haar

oude beroep. Want dat is een heel proces geweest. Ze is daarbij

geholpen door heel veel mensen en instanties: haar wiend,
haar collega's, haar werkgever Ambulance Amsterdam, de

rijinstructeur die haar weer vertrouwen gafen haar therapeut

van de EMDR-therapie. Maar ze ontmoette in die periode ook

tegenslag: ze kreeg last van een hernia en, hoe bizar, haar ex en

vader van Gian, reed zich een paar maanden later dood tegen

een boom. Ook dat moest ze afhandelen, want hij was ook

vader van haar andere zoon, de broer van Gian.

Naast haar eigen verhaal, heeft Annemiek ook gewaagd aan de

collega van de tweede ambulance en de collega's van brandweer

en politie die ter plaatse waren, om hun kijk op de gebeurtenis-

sen van die nacht te geven. Dat maakt het verhaal in het boek

extra aangrijpend.

Annemiek beschrijft alles precies zoals het op haar is over-

gekomen, zonder opsmuk. Juist daarom kan het soms flink
binnenkomen, helemaal als je zelf in het werk zit en je je de

omstandigheden heel goed voor kunt stellen. Vooral de prak-

tische problemen die zij op haar weg terug naar de ambulance

ondervindt, zijn soms ontluisterend. Er blijkt veel geregeld,

soms weleens wat te veel en het is een hele toer om alle instan-

ties mee te laten bewegen in deze hele specifieke situatie.

Dat het Annemiek uiteindelijk gelukt is, heeft een belangrijke

reden: als moeder heeft ze een onvoorwaardelijke liefde voor

haar zoons. Dat haar zoons trots waren op het werk wat hun

moeder deed, was voor haar de inspiratiebron om zich weer

terug te knokken. Met succes. En en-passant geeft ze ouders en

kinderen nog goede raad. Niet op een belerende manier, maar

zoals iemand die iets zelf heeft doorgemaak en dat anderen

niet gunt. Dan weetje waarje over praat.

Speciaal voor de lezers van ons blad bedraagt de prijs € 19,95

(normaal e zz,5o).1e kunt het boek bestellen door een e-mail

te sturen naar de uitgeverij en daarbij te vermelden datje de

aankondiging over de verschijning van het boek gelezen heeft

in het Vakblad V&VN Ambulancezorg.

Het boek telt r9z pagina's en is uitgegeven bij Uitgeverij

Mension", info@mension.nl, ISBN: 978 9077322772.Gnn
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