Die stoma betekent mijn vrijheid

Ze hapte meteen toe toen fotograaf Sjaak van Beek haar vroeg voor een intensieve
fotoshoot. Haar voormalige pijn en paniekaanvallen ten spijt stapte Jaime Rietman
nu vol overtuiging in een zwembad. ‘Het meest indrukwekkende dat ik ooit heb gedaan!’
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Fotoboek
Dit voorjaar bracht fotograaf en verpleegkundige Sjaak van Beek het fotoboek De Mens achter de Patiënt uit.
‘Mensen met een handicap zijn meer dan alleen een patiënt. Dat maak ik dagelijks mee tijdens mijn werk in
het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam.’ Twee jaar lang, als de tijd het toeliet, volgde hij 15 mensen met een
zichtbare aandoening, zoals longemfyseem, een geamputeerd been of de ziekte van Pompe. Hij volgde ze
intensief, sprak over hun levens, dromen en ambities. Sjaak van Beek won in 2005 de Medisch Contactprijs
met het boek Borstbeelden, een aangrijpend boek over vrouwen met borstkanker.
De Mens achter de Patiënt, uitgeverij Scriptum, kost 14,95 euro. ISBN: 9789055946754.
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