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Wil Konings - De Power Patiënt, Jij en je arts - samen beter, De Gezonde Pers, 2015 

Het is niet fijn om te lezen dat er bijna drie families per dag een familielid begraven dat nog in leven 
had kunnen zijn. Meteen aan het begin van het boek De Power Patiënt wordt je als lezer op 
onprettige feiten over vermijdbare schade in de zorg gewezen. Dan gaat het niet alleen om 
sterfgevallen, maar ook om (vaak blijvende) schade door (niet) handelen van een zorgverlener en/of 
door het zorgsysteem, en soms ook door de patiënt zelf (geen therapietrouw). Het lijkt een open 
deur, maar het goede nieuws is dat je als patiënt, naaste of mantelzorger  het nodige kan doen om 
die schade te beperken of te voorkomen. Wil Konings heeft een methode bedacht die je daarbij kan 
helpen. De letters die het woord POWER vormen, staan voor de stappen die je moet zetten om 
goede zorg voor jezelf te regelen en de regie van je ziekteproces in eigen hand te houden. Deze 
stappen worden in vijf hoofdstukken helder toegelicht en van voorbeelden uit de praktijk voorzien.   

Het inspirerende verhaal rond het boek De Power Patiënt is inmiddels vergezeld gegaan van diverse 
ondersteunende filmpjes op internet, waaronder een boektrailer en een mini-documentaire. Hier is 
steeds  auteur Konings te zien, die het concept van haar model toelicht. Tijdens een zogeheten TED 
talk van ruim 6 minuten voor een gehoor op de Universiteit Twente doet zij dit in verzorgd Engels, en 
belangrijker: op een aanstekelijke manier. Wat zeker ook niet onvermeld mag blijven is de 
uitstekende vormgeving van het boek, dat in 2015 al bij uitgeverij De Gezonde Pers verscheen. Voor 
een niet al te duur boek is het stevig ingenaaid met harde kaft (het doet denken aan onverslijtbare 
jeugdseries als Saskia en Jeroen bij uitgeverij Van Holkema en Warendorf uit de jaren 50) , het ligt 
lekker in de hand, en hoofdstukindeling en typografie zijn handig en fraai verzorgd. Met een 
aanbevelend voorwoord van PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester. 
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