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Mary Biezeman leeft in niemandsland. Ze had er niet meer moeten zijn, maar ze is er nog. Er zijn, 
daar gaat het om in haar boek. Iemand die door een ziekte wordt getroffen zal de vraag moeten 
beantwoorden hoe hij of zij zich tot zichzelf en de ziekte dient te verhouden: hoe ga ik met mijn 
ziekte om, welke keuzes maak ik? Daarnaast en vooral wordt een patiënt geconfronteerd met de 
Ander, een belangrijk 'personage' dat eerder een grote rol speelde in Het leven vieren, Biezeman's 
boek uit 1999, waarin ze vertelt over haar gevecht met MM en haar te verwachten levenseinde, dat 
uiteindelijk niet kwam. Dit keer wordt de ander vanuit ethisch perspectief belicht, maar in 
begrijpelijke taal, zonder filosofische of geneeskundige vaktermen, al komen er wel een aantal 
filosofen voorbij op wie zij haar gedachten baseert. Camus bijvoorbeeld, bij wiens gedachten zij zich 
het meest herkent. 'Er is maar één luxe, die van de menselijke betrekkingen', zegt deze, en Biezeman 
illustreert dit met talloze situaties waarin zij op humane wijze samen met haar hulpverleners de regie 
over haar behandeling probeert te voeren. Net nu de Maastrichtse wetenschappers van het project 
Over Leven hebben vastgesteld dat 'samen beslissen' de ranglijst aanvoert van de onderzoekswensen 
van patiënten van de CMWP en hun naasten, doet Biezeman een klemmend beroep op een 
wezenlijke relatie tussen arts en patiënt. Die relatie is complex en vraagt nogal wat van de 
capaciteiten van een arts, die nog niet zo lang geleden vooral behandelaar was van een lichaam, en 
niet van een persoon. Biezeman zet haar persoonlijke verhaal in om de lezer iets algemeens te laten 
ervaren over het belang van veilige relaties en een gevoel van vertrouwen wanneer je bent 
overgeleverd aan de gezondheidszorg. Ze houdt een warm pleidooi voor een positieve grondhouding 
van de behandelaar, die de kwetsbare patiënt zo goed mogelijk moet helpen en tot zijn recht moet 
laten komen. Empathie, luisteren, inschattingsvermogen: het is de arts die ruimte scheppen moet, 
zowel voor zichzelf als voor de patiënt, om een wezenlijke ontmoeting mogelijk te maken waardoor 
die laatste zich geborgen voelt, er te zijn. 
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