
 

Bespreking: Guus van der Veer 

 

Erica Vrijmoet: ‘Chronisch gelukkig’ Uitgeverij U2piBV, Den Haag 2015, ISBN 

9789087595630. (Ziekte van Lyme/Medische Misser/ Allergie/Communicatie/ 

Hulpverlenersrelatie/ Dokters in maten en soorten/ PO) 

Soort boek/ziekte/stijl:   

Dit boek (404 bladzijden) is volgende de tekst op de omslag een “frictieve” roman. 

Het is ook een gedetailleerd, emotioneel ervaringsverhaal van de moeder van een 

gezin waarin vader en drie kinderen getroffen worden door de ziekte van Lyme. 

Over de schrijver:   
Erica Vrijmoet (1966) werkt naar eigen zeggen “fulltime om minder vrolijke situaties 
te optimaliseren. Het gaat hierbij om kinderen die knokken tegen de ziekte van 
Lyme”. Zie ook: https://www.facebook.com/  

Korte beschrijving:  

Het boek begint met een verantwoording, waarin de schrijfster het boek typeert als 

een ongeloofwaardig waargebeurd verhaal dat door de betrokken medici werd 

afgedaan als ‘fictie’ van een dolgedraaide moeder. Dan volgen hoofdstukken over de 

geschiedenis van haar gezin: de huisarts had haar verteld dat het zaad van haar man 

vrijwel levenloos was, maar uiteindelijk kwamen er toch drie kinderen. Eén van de 

dochters krijgt een ongeluk, met als resultaat een ernstig probleem met een oog dat 

door een medische misser werd verergerd. Twee van de kinderen krijgen symptomen 

die pas 10 jaar later het gevolg bleken te zijn van een allergie voor koemelk. Er volgen 

nog veel meer medische problemen, en evenzovele aanvaringen met artsen en 

specialisten, die allemaal gedetailleerd de revue passeren. Daarbij worden 

gezinsleden ook naar een psycholoog verwezen. De gezinsleden verliezen hun 

vertrouwen in sommige artsen. Het dieptepunt wordt bereikt wanneer een arts het 

gezin aanmeldt bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling omdat zijn advies 

(opname van een van de kinderen in een revalidatiekliniek) niet wordt opgevolgd. 

Uiteindelijk stelt een Belgische arts de diagnose Ziekte van Lyme, en krijgen de 

gezinsleden een behandeling die wel aanslaat.  

Wat viel op: 

Dit alles wordt op een doorleefde toon verteld. De schrijfster heeft ook duidelijk 

geprobeerd de humoristische kanten van haar zwerftocht door de gezondheidszorg 

naar voren te halen. 

Citaten: 

Blz. 9: “Naast de op de achtergrond voortdurend aanwezige dreiging dat wij niet op 

tijd hulp zouden vinden voor onze kinderen, was het vooral gewoon knetterhard 

werken. Van ’s ochtends acht tot ’s avonds elf rende ik de benen uit mijn graatmagere 

lijf om drie bedden te bedienen met zeven eetmomenten, minsten 2 liter vocht per 

https://www.facebook.com/


bed, medicijnen, injectienaalden, gewassen linnen, extra steunkussens of dekentjes, 

schone pyjama’s na zweetaanvallen, opladers, stiften, post, bezoek en emotionele 

ondersteuning.” 

Blz. 33: “De huidlagen, die inderdaad in de verkeerde volgorde waren vastgenaaid, 

werden opnieuw vastgehecht aan de binnenkant van haar oogkas. Alle vliesjes 

kwamen weer op hun oorspronkelijke positie terecht.” 

Blz. 43: “Het ging ons goed. Door de veelvuldige bezoekjes van Freek aan de afdeling 

oogheelkunde en door de terugkerende kringen en blauwe snorren van Gijs en Leens, 

die bovendien om de veertien dagen koortsig was en noch harder rochelde dan haar 

peuterbroer, kon ik niet buiten de deur werken. (..) Ruim een decennium later zou uit 

onderzoek blijken dat beide kinderen gevoelig zijn voor zuivel, waardoor we achteraf 

hun blauwgrijze teint en geïrriteerde slijmvliezen beter konden verklaren.” 

Blz. 211: “Ondanks de afwezigheid van aanknopingspunten in die richting, verkoos 

men het psychologische walhalla boven diepgravende lichamelijke zoektocht. We 

hebben in de academische ziekenhuizen trouwens nooit een arts ontmoet die het 

omgedraaide beweerde: dat er een fysieke oorzaak moest zijn, omdat er geen 

psychische aanknopingspunten werden gevonden. ” 

Recensies/Extra: zie   http://www.bol.com/nl/p/chronisch-

gelukkig/9200000052023775/  

“Wat het boek ondanks alle ellende prettig leesbaar maakt, is de uiterst nuchtere en 

humoristische pen van de schrijfster. Een flinke klodder 'Emo' van Kluun, een snufje 

van de hilarische humor van Sylvia Witteman en de down-to-earth-humor van Aaf 

Brandt Corstius zorgen voor een emotioneel en meeslepend boek waarbij de (bittere) 

humor niet wordt geschuwd! Aanrader!” 

 

http://nieuwsbode-zeist.nl/nieuws/boek-erica-vrijmoet-chronisch-gelukkig-

1.5521564  
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