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Soort boek/Ziekte /stijl: 
Egodocument van 303 pagina’s waarin Priscilla van Lierop beschrijft hoe zij en haar 
partner Joan Elkerbout erachter komen dat Joan de ziekte van Kahler heeft, hoe deze 
behandeld wordt en welke impact dat heeft gehad op hun beider leven en relatie.  
Oprecht en eerlijk beschrijft Priscilla wat die zorg voor haar geliefde van wie zij veel 
houdt, van haar vroeg, hun relatie op scherp zet. Ze zorgt met veel toewijding maar dat 
was ook zwaar.  
Het maakt dat zij ging twijfelen aan de relatie die ze met Joan heeft, of ze haar nog wel in 
alle opzichten als partner kan zien. Pas als ze zich realiseert wat de ziekte met Joan heeft 
gedaan, ze haar partner werkelijk ziet en zij weer met elkaar in gesprek raken, vinden ze 
elkaar  terug. Ze beschrijft daarbij vele gedachten en overwegingen. Een mooi oprecht 
eerlijk en duidelijk boek, dat twijfels, problemen, situaties en gedachten beschrijft die 
vele partners/ mantelzorgers en cliënten/patiënten zullen herkennen. Het laat goed zien 
hoeveel een ziekte van partners kan vragen. 
 
Over de schrijfster: 
Priscilla van Lierop (1972) is trainer, coach, spreker en inspirator, auteur en blogger. En 
ik zie jou is ook een basis geworden van een nieuwe serie trainingen en lezingen die zij 
verzorgt voor mensen die worden geconfronteerd met tegenslag, specifiek ook voor 
mantelzorgers en partners van ernstig zieken. Zij is de partner van Joan Elkerbout  
(1970) die ze op de opleiding voor maatschappelijk werker leerde kennen. Zij schreven 
samen eerder het boek: Visie op pesten  
Zie ook: https://www.linkedin.com/pulse/en-ik-zie-jou-priscilla-van-
lierophttp://www.stichtingvogelvrij.nl/over-de-stichting/  en 
http://www.interspiritueelseminarie.nl/rev-joan-elkerbout/  en 
https://www.linkedin.com/in/joanelkerbout  
 
Priscilla van Lierop wil werken aan weerbaarheid, eigenwaarde, zelfvertrouwen en 
persoonlijke groei, persoonlijke authenticiteit. Specialisme is het coachen van mensen, 
toegang leveren tot meer inzicht en methodes om succesvol met de uitdagingen van het 
leven om te gaan. Ze begeleidt organisaties die het potentieel dat zij in zich hebben beter 
willen benutten.  
 
Korte beschrijving:  
Van Lierop beschrijft hoe zij en Joan elkaar leerden kennen gedurende hun studie, 
geliefden werden, werkpartner, gingen samenwonen met drie honden. Ze beschrijft hoe 
ze na een poosje te hebben samengewerkt, besloten om ieder apart verder te gaan met 
een eigen carrière. Priscilla gaat dan door als trainer, inspirator, coach in een eigen 
bedrijf.  

http://www.enikziejou.nl/
http://www.bullseyeshop.nl/
http://www.patientervaringsverhalen.nl/?pagina=AANDOENING&term=Beenmergkanker&kind=Docu%28dagboeken%29
http://www.patientervaringsverhalen.nl/?pagina=AANDOENING&term=Beenmergkanker&kind=Docu%28dagboeken%29
https://www.linkedin.com/pulse/en-ik-zie-jou-priscilla-van-lierop
https://www.linkedin.com/pulse/en-ik-zie-jou-priscilla-van-lierop
http://www.stichtingvogelvrij.nl/over-de-stichting/
http://www.interspiritueelseminarie.nl/rev-joan-elkerbout/
https://www.linkedin.com/in/joanelkerbout


Dan wordt bij Joan de ziekte van Kahler ontdekt. Dat gaat niet zomaar, want Joan is 
fobisch voor alles wat met medische zorg te maken heeft en moet onderzoeken 
ondergaan. Ze vraagt steun van Priscilla. Die geeft haar die graag en met veel toewijding. 
Beschreven wordt hoe die gang door de zorg ging, hoe  prikken en andere behandelingen 
gingen, uitslagen werden gegeven en ontvangen, ziekenhuisopnamen verliepen en hoe 
Priscilla zich emotioneel terugtrekt van Joan. Maar zorgen en steunen blijft Priscilla 
Joan doen, ook als hun liefdesrelatie uitblust: deze zorgweg zullen ze samen afmaken.  
Priscilla licht toe hoe zwaar de belasting van de zorg is, hoe haar leven verder verloopt, 
ze onder andere grote geldzorgen heeft, weinig werk, in de clinch ligt met een 
belastinginspecteur en weinig tijd voor zichzelf heeft: de zorg sluprt die op. Ze zorgt op 
een geven moment voor eten voor Joan die het ziekenhuiseten niet lekker vindt, ze blijft 
bij Joan slapen, regelt allerlei praktische zaken rond de zorg van Joan, zowel thuis als in 
het ziekenhuis. En dat is zwaar, ook omdat Joan zoals meer patiënten, eigen wensen 
heeft (twee keer per dag lakens verschonen, dat levert veel strijk- en waswerk). Dat 
maakt dat het lijstje extra taken steeds toeneemt.  
Daarnaast zijn er natuurlijk ook leuke  momenten, afleidingen geleverd door vrienden en 
familie en worden ze gesteund door diverse vrienden en… hun honden.  
Maar haar zorgen bespreekt Priscilla niet meer met Joan: Dit omdat ze denkt dat Joan 
dat niet aankan. Joan moet namelijk, nadat er meer foto’s zijn gemaakt, gedurende lange 
tijd (meer dan zes weken) 24 uur per dag plat op bed blijven liggen, omdat er een kans is 
dat haar ruggenwervels en botten zullen breken en ze een dwarslaesie oploopt.  
Van Lierop beschrijft zo hoe zwaar de zorgbelasting wordt, het werk en de alledaagse 
beslommeringen die op haar af komen. Dat alles maakt, dat ze verder verwijderd raakt 
van Joan, zich steeds minder liefdespartner van Joan voelt, meer mantelzorger. Ze kan 
niet anders dan op een gegeven moment Joan zeggen dat ze niet meer als levenspartner 
met haar door wil. Dat dat weer verandert en hoe dat gebeurt, waarbij het heel belangrijk 
is om elkaar echt te zien, dat staat in dit boek beschreven.  
 
Wat viel op: 
Het boek laat je nadenken over grotere en kleinere problemen/situaties die Joan en 
Priscilla tegenkwamen en waar zij gedurende deze periode op hun eigen manier mee 
probeerden om te gaan.  
Daarbij is dé boodschap hoe belangrijk het is om elkaar werkelijk te zien en dat dat niet 
vanzelf gaat: bij Priscilla vallen op een gegeven moment de schellen van de ogen als ze 
leest hoe lang Joan al last moet hebben gehad van de ziekte van Kahler voordat de 
diagnose gesteld werd. Dingen die zij haar partner eerder verweten had (onder andere 
luiheid, niet opruimen) hadden ook met het ziek zijn te maken. Natuurlijk speelt daarbij 
het moment waarop dit duidelijk wordt voor Priscilla een rol: ze moest er aan toe zijn.  
Maar iemand werkelijk zien, serieus nemen, is enorm belangrijk. Het maakt dat Priscilla 
ondanks alle druk en zorg weer zag hoeveel ze van Joan houdt, weer open ging staan 
voor haar. Maar dat ging niet vanzelf, blijkt vaak moeilijk, ingewikkeld.  
Dat is een boodschap die in dit boek benadrukt wordt: iemand werkelijk zien vraagt 
meer dan even bedenken hoe het met iemand gaat en wat weten van de achtergrond van 
iemand. Elkaar wérkelijk willen blijven zien is dus niet altijd makkelijk omdat een 
omgeving, gebeurtenissen, personen daarbij een rol spelen: dat was zeker voor Joan en 
Priscilla zo gedurende deze periode die sowieso al zwaar is voor beiden. Daarvoor moet 
veel (emotioneel denk-) werk verzet worden. 



Ik herlas onlangs ‘zware kost’, werk van de filosoof Emanuel Levinas Het menselijk 
gelaat. Wat er komt kijken bij elkaar werkelijk zien, licht hij toe. Dan word je weer eens 
duidelijk hoe moeilijk het kan zijn ‘de ander’ te zien door omgevingsfactoren, andere 
personen die erbij komen. Het principe blijft eenvoudig, maar zeg niet te snel: ‘Dat doe 
ik al, ik zie die persoon al.’ Juist door te kijken naar hoe omgevingsfactoren, derden et 
cetera van invloed zijn, ( bij Priscilla ook de informatie over de invloed van de ziekte van 
Kahler op het ‘zijn’ van Joan) komen inzichten, is werkelijk iemand zien mogelijk. Daar 
liggen ook kansen om zorg te verbeteren; dan gaat het immers uiteindelijk om de 
hulpverlener en de cliënt/patiënt.  
 
Citaten: 
Pag.16: ‘Uh… we hebben de onderzoekskamer voor kinderen genomen, gezien de 
extreme fobie die u heeft. Misschien helpt u dat wat bij het minder angstig zijn.’ 
ik kijk naar Joan en probeer haar reactie te peilen. Wat vindt ze hiervan? Joan denkt 
even na en zegt: ‘Betekent dat ook dat u ook naalden kunt gebruiken die ze voor 
kinderen gebruiken? Dus naalden die niet te groot zijn? (…) Het babynaaldje maakt 
uiteindelijk niet zoveel verschil. Joan huilt en schreeuwt als ze bloed komen prikken.’  
 
Pag. 36: ‘Er zijn gedachten die over elkaar heen buitelen in mijn hoofd. Want naast het 
feit dat  Joan nu zo ernstig ziek is, zijn er meer problemen. We balanceren nog steeds op 
het randje van de financiële afgrond. Een afgrond die ik alleen zal moeten zien over te 
steken. Alleen. Omdat Joan nu te ziek is.(…) Zachtjes zeg ik tegen mezelf; ook dit kun jij. 
Kracht doemt in me op, nog kwetsbaar. De tranen zijn gestopt. Het is alsof ik ineens 
vrijer kan ademen.  
Het is een paradox. Alle emoties zijn waar.’ 
 
Pag.67: ‘‘Oké,’ zegt ze. ‘Laten we voor dit gesprek afspreken dat als u nog meer gaat 
vertellen over behandelingen en dingen die onder narcose gedaan kunnen worden, dat u 
dat er direct bij zegt. Dat scheelt voor mij een heleboel. Dat kan ik aan.’ 
 
Pag.121: ‘Ik hoor meteen aan haar stem dat er iets aan de hand is. 
‘Ik heb vandaag drie artsen aan mijn bed gehad. De eerste kwam vertellen dat ze gehoord 
had dat ik zelf de operatie van mijn arm niet meer wilde en deze zelf had afgeblazen (…) 
Ze drong erop aan dat ik zo snel mogelijk alsnog onder het mes ga. Ze was zo 
onvriendelijk en verwijtend. Toen ik goed en wel van de schrik bekomen was kwam de 
orthopedisch chirurg. Zij kwam me complimenten geven omdat ik de juiste keuze had 
gemaakt om de operatie te weigeren. (…) Toen ik net daarvan een beetje was 
bijgekomen, kwam arts nummer drie binnengezeild. Hij zei dat uit de foto’s blijkt dat 
mijn rug onvoldoende is hersteld. Dus ik moet opnieuw zes weken blijven liggen, 
vierentwintig uur per dag. Plat op mijn rug.’  
 
Pag.224: ‘Ik heb het gevoel dat ik stik. Ik kan niet weg. Mijn werk buiten de deur is 
gestopt. In de zomerperiode plannen bedrijven geen trainingen omdat er te veel mensen 
op vakantie zijn. Concreet betekent dit dat ik nu bijna alle dagen thuis ben. Mijn enige 
vlucht is de supermarkt of een andere boodschap die ik moet doen.’ 
 
Pag.241-242: ‘Ik slik. Lees de mail nog een keer. En nog een keer. Het duizelt me. 



Betekent dit wat ik denk dat het betekent? Is het zo dat al die jaren dat ik heb gedacht 
dat Joan gewoon lui was ze eigenlijk al doodziek was? Dat het dus geen onwil maar 
onmacht was? (…) Vanuit mijn buik begint zich een gevoel te verspreiden, rechtstreeks 
naar mijn hart. Het duizelt me opnieuw. Ik denk terug aan al die keren dat ik 
schreeuwend voor haar heb gestaan. Haar snoeihard veroordeelde, haar ontelbare 
verwijten naar haar hoofd slingerde.’ 
 
Pag.286: ‘Ik leg mijn hand op Joans hand. 
‘Ik zie jou,’ zeg ik zachtjes. 
‘En ik zie jou,’ fluister Joan. 
Even is het stil. 
‘Sil, weet je hoe helend het is om weer echt gezien te worden om wie ik ben?’ 
 
Recensies/Extra: 
http://enikziejou.nl/recensies/  
Maria Genova Journalist en schrijfster van het jaar 2014:  ‘Ik werd echt geraakt door dit 
boek. De schrijfster laat zien hoe haar succesvolle leven van de ene op de andere dag in 
een hel verandert als haar vriendin te horen krijgt dat ze nog maar kort te leven heeft. 
Haar toewijding is enorm, maar je ziet hoe zo’n klap op den duur tot verwijdering kan 
zorgen. 
Als ze op het punt staat om haar doodzieke vriendin te verlaten, vraag je je als lezer af: 
wat zou ik gedaan hebben? Aan de ene kant vind je het moreel verwerpelijk, aan de 
andere kant kun je je heel goed indenken dat ze zo’n stap zet. Sterker nog: je gunt haar 
een nieuw begin. Sommige passages in dit boek vond ik zo aangrijpend dat ik ze met 
mijn partner wilde bespreken, terwijl ik dat normaal gesproken nooit doe. Het is een 
boek dat je in één keer wilt uitlezen om te zien hoe het afloopt.’  
 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4085848/2015/06/22/Ziek
te-kan-ook-de-liefde-verwoesten.dhtml  
 
Extra info: 
Facebookpagina van het boek: https://www.facebook.com/enikziejou 
Auteurspagina op facebook: https://www.facebook.com/priscillavlierop 
Website met mogelijkheid aan te melden voor de nieuwsbrief: www.enikziejou.nl 
Twitteraccount van de auteur: https://twitter.com/silvanlierop 
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