
In 2022 organiseert Crematorium Tilburg 

en omstreken i.s.m. andere betrokkenen 

bij sterven, verlies en rouw 

bijeenkomsten voor iedereen die 

hiermee te maken hebben of krijgen. Om 

te informeren, inspireren en bovenal de 

dood bespreekbaar te maken.  

Op 16 januari vertelt Jannie Oskam over 

ervaringen van haarzelf en andere 

lotgenoten nadat ze te horen hebben 

gekregen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. 

 

Zondagmiddag 16 januari 2022 

‘Tussenland, over leven met de dood in je schoenen’ door Jannie Oskam 

Wie niet meer kan genezen, komt terecht in Tussenland: 

een overgangsgebied tussen leven en dood waarin je de 

weg niet kent en waarvan je de taal niet spreekt. Daarom 

is er behoefte aan wegwijzers. In haar boek Tussenland, 

over leven met de dood in je schoenen beschrijft Jannie 

Oskam wat haar overkwam toen bij haar in 2019 

uitgezaaide borstkanker werd geconstateerd. Haar 

ervaringen verweeft ze met verhalen van zes 

‘medereizigers’, zes zorgprofessionals en diverse experts. 

Zo ontstaat een rijkgeschakeerd beeld van leven met een 

aangezegde dood en van de waarde van palliatieve zorg. 

Op zondag 16 januari vertelt Jannie over haar reis door 

Tussenland, over haar vragen en dilemma’s en de 

belangrijke rol die palliatieve zorgverleners hierbij 

gespeeld hebben en nog steeds spelen. Veel mensen 

denken dat palliatieve zorg alleen bedoeld is voor de 

laatste weken van het leven. Jannie maakt duidelijk dat 

niets minder waar is.  

Door haar kennis van zaken is Jannie Oskam als geen ander in staat om dit lastige 

onderwerp op toegankelijke wijze te ontsluiten. Jannie Oskam (1954) studeerde sociale 

wetenschappen en heeft dertig jaar werkervaring in de zorg. In 2015 verloor ze door 

borstkanker haar baan als organisatieadviseur. Zij treedt op als spreker en gastdocent en 

brengt het perspectief van patiënten onder de aandacht. Eerder verscheen haar boek Zo 

gaan we het doen! Samen beslissen bij borstkanker.. 

Praktische informatie 

Locatie:  Andante Café bij Crematorium Tilburg, Karel Boddenweg 5 in Tilburg 

Tijden:  13.30 – 15.30 uur (ontvangst vanaf 13.00 uur) 

Aanmelden: Graag vooraf aanmelden via info@crematoriumtilburg.nl of 013 4686204 

Kosten: Deelname, koffie en thee gratis. 


