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Soort boek/ Ziekte/ Stijl: 
Boek van 162 pagina’s waarin Marja Boedart beschrijft hoe zij jarenlang leefde met 
extreem zwetende handen en een nieuwe operatiemethode haar na jaren van getob heeft 
geholpen ervan af te komen. Daarnaast heeft zij 26 lotgenoten geïnterviewd die last 
hadden van overmatig zweten van handen, voeten, oksels of meerdere lichaamsdelen.  
Zij gaat in op hoe dit zweten hun dagelijks leven heeft beïnvloed, wat zij eraan hebben 
gedaan, wat hielp, wat niet en welke bijeffecten er waren van behandelingen. 
met een bijdrage van Cardiothoracaal chirurg Theo Klinkenberg (UMCG), longchirurg 
Marco Schnater (ASZ) en dermatoloog Wim Venema (WZA).   
 
Over de schrijfster: 
http://marjaboedart.nl/  en http://marjaboedart.nl/weblog.php  
Marja Boedart is getrouwd en woont in Poortugaal. Ze houdt van schrijven én lezen. Ze 
deed de Rotterdamse avondschool (vwo) en ging, naast werken, Nederlandse taal- en 
letterkunde studeren in Utrecht. Ze schreef artikelen voor het Rotterdamse magazine 
Circuit (1994-1997) van RTV Rijnmond en werkte na haar master ze als 
marketingcommunicatieadviseur bij KPN, als communicatieadviseur en tekstschrijver 
bij het Bedrijfschap Afbouw, woningcorporatie Woonvisie, zorgorganisatie Careyn en de 
gemeente Rotterdam. 
Vanaf 2010 werkt ze als freelance communicatieadviseur, tekstschrijver en presenteert 
ze het (live) radioprogramma Tussen Kerkbank en Kantinestoel van 11.00 - 13.00 uur, te 
beluisteren via http://www.rtv010.nl/  
Daarnaast is ze blogger en bezig met het schrijven van korte verhalen. 
 
Boekscout.nl "Van kinds af aan was ik al gefascineerd door taal en communicatie. Na 
mijn studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht werkte ik dan 
ook als communicatieadviseur en (eind)redacteur bij diverse gerenommeerde bedrijven 
in de profit- en non-profitsector. Sinds 2010 werk ik voornamelijk als freelance 
tekstschrijver. Inmiddels heb ik veel teksten van uiteenlopende aard geschreven voor 
diverse media. Hyperhidrosis - Een positief boek over overmatig zweten is mijn eerste 
boek."  
 
Korte beschrijving: 
Marja Boedart beschrijft in dit boek  wat voor last zijzelf en verschillende andere 
personen met Hyperhidrosis hebben gedurende het dagelijks leven. Zo werd een meisje 
van 18 jaar jarenlang gepest op school vanwege haar zwetende oksels en natte plekken in 
haar kleding, beschrijft een kapster hoe ze met natte handen de schaar vasthoudt en 
regelmatig natte sporen achterlaat op het gezicht van haar klanten. Ook een fotograaf, 
een medewerker van defensie, en andere mensen die last hebben van overmatig zweten 
werden geinterviewd. Allemaal lichten ze toe hoe deze kwaal hun leven heftig heeft 
beïnvloed. Daarbij gaan ze in op verschillende onderwerpen, onder andere seksualiteit, 
dagelijks leven, werk, hobby’s en de vele trucjes die ze hebben bedacht om het zweten te 
camoufleren. Daarnaast komt aan bod wat ze hebben gedaan om minder te zweten, 
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welke behandelingen ze hebben ondergaan, hoe dat hield en wat de bijeffecten zijn. Zo 
wordt ingegaan op botox prikken, maar vooral op de nieuwe operatiemethode en hoe 
deze velen van hen heeft geholpen. Wel zijn er vaak bijwerkingen, maar de meesten 
nemen die voor lief. Drie behandelaren, haar eigen chirurg Theo Klinkenberg, chirurg 
Marco Schnater en dermatoloog Wim Venema  leveren een bijdrage over de medische 
kant van deze nieuwe methode. 
 
Wat viel op: 
-Hoeveel last de mensen hebben gehad van et overmatig zweten, op momenten waar je 
niet zo snel aan denkt, bijvoorbeeld bij het vele mensen een hand schudden. Hoe 
inventief ze zijn geweest bij het camoufleren van hun kwaal.   
-Dat velen van de geïnterviewden melden dat de nieuwe operatiemethode heeft 
geholpen. 
 
Citaten: 
boekscout.nl: ‘Nat, natter natst! Ofwel altíjd kletsnatte handen! Ik wist niet beter. Maar 
die natte moessontijd is voorbij, want met kurkdroge handen heb ik dit boek geschreven. 
Kurkdroog, nou en, hoor ik de lezer denken. Dat is toch niks bijzonders? Voor mij wel, 
want die kurkdroge handen heb ik pas sinds 2013. Ruim 45 jaar leefde ik dus met die 
akelige zweethanden! Ook als ik relaxed was en gewoon thuis op de bank zat. Dus zonder 
stress, inspanning, sporten of wat dan ook, droop het zweet al van mijn handen. Behalve 
’s nachts als ik sliep… Hoezo? Ik leed jarenlang aan de aandoening hyperhidrosis 
palmares, ofwel overmatig zweten van de handen. Een definitieve oplossing voor dit 
zweetprobleem was er lange tijd niet. Toen ik een puber was, zei de huisarts al tegen mij: 
“Een oplossing? We kunnen alleen je handjes afhakken.” En daar moest ik het maar mee 
doen. Een andere keus had ik immers niet…’ 
 
Recensies/Extra: 
http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3759195/2014/09/30/Marja-57-
heeft-eindelijk-droge-handen.dhtml  
Ingrid de Groot: ‘30-9-14 – (…) 'Nu wil ik het taboe doorbreken.' (…) De dagelijkse 
ongemakken, hilarische situaties, maar ook de enorme schaamte voor de aandoening 
zijn enorm, vertelt ze in haar boek Hyperhidrosis, een positief boek over overmatig 
zweten. Zo'n 3 procent van de Nederlanders tobt met extreme transpiratie waarbij onder 
de oksels de waterkraan open lijkt te staan of de handen of voeten glimmen van 
lichaamsvocht. (…) Nadat Boedart allerlei pillen, poedertjes, pleisters en andere 
huismiddeltjes probeerde, liet ze voor haar trouwdag 37 botoxprikken zetten in elke 
hand. Zo kon ze haar gasten een droge hand geven. ,,Die prikken waren enorm pijnlijk, 
maar tijdens de bruiloft was ik wel van mijn zwetende handen af. Ik ben een botox-
bruid, en had een stralende dag.'' 
De botox is een tijdelijke oplossing, maar Marja is sinds vorig jaar voorgoed verlost van 
haar probleem. Bij een nieuw soort kijkoperatie legde cardiothoracaal chirurg Theo 
Klinkenberg van het Universitair Medisch Centrum Groningen de zweetklieren voorgoed 
lam. 'Ik heb weer kurkdroge handen. Ik ervaar dagelijks het geluk.' 
Dat geluk is de reden waarom ze haar verhaal en dat van 26 lotgenoten besloot op te 
tekenen. Met een lach en een traan. Want complete tragedies zijn er ook. (…)  
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De operatie is echter niet voor iedereen een 'hoezee-verhaal', zegt ze ook. Het lichaam 
kan na de operatie andere delen van het lichaam gaan gebruiken als zweetregio. 'Een 
kunstenaar is dankzij de operatie van zijn klotsende oksels af, maar heeft nu een 
zwetende buik en extreem zwetend voorhoofd.' 
Ook Marja heeft wat hinder van de operatie die al het vocht van haar handen verdreef. Al 
kan ze er zelf om lachen. ,,Mijn vingertoppen zijn nu zo droog dat ik bij de aanvraag van 
een paspoort geen vingerafdruk achterlaat.' Met wat crème kan dat ter plekke worden 
verholpen. 'Dat is het enige obstakel. Verder ben ik met mijn kurkdroge handen 
dolgelukkig. 
 
http://www.dichtbij.nl/bar/regio/artikel/3721487/boek-marja-boedart-doorbreekt-
taboe-.aspx  
Door Briggitte van Perlo, Dichtbijredacteur 
POORTUGAAL (…) De Poortugaalse Publiciste Marja Boedart schreef er een boek over, 
dat op 26 september is verschenen: ''Hyperhidrosis, een positief boek over overmatig 
zweten''. (…) Zelf is Boedart na járen verlost van haar extreme zweethanden. Maar ze zal 
nooit vergeten hoezeer dit ongemak haar leven beïnvloedde en hoe ze zich met trucs en 
excuses probeerde zich staande te houden. 'Ik kon eigenlijk niets beetpakken en ging 
handen schudden liever uit de weg. Het voorjaar en de zomer zag ik met angst en beven 
tegemoet. De kwaal beheerste mijn dagelijks leven. (…) 
Terugkijkend had Boedart zich graag eerder laten behandelen en dat is ook wat ze met 
het boek wil bereiken: anderen aansporen om niet te wachten en het taboe doorbreken. 
(…)  
http://www.dordrecht.net/nieuws/2014-10-01-14451-positief-boek-over-overmatig-
zweten-doorbreekt-een-taboe.html    
(…) 26 (ex-)patiënten die (bijna) allemaal van hun aandoening aan de handen en/of 
oksels zijn verlost dankzij nieuwe medische behandelingen, werkten eraan mee. Onder 
hen zijn tien patiënten uit het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Zij geven een 
soms pijnlijk en confronterend, maar bij vlagen ook hilarisch inkijkje in hun privéleven. 
(…)’ 
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