
Antje Buisman: ‘Het bloeddiner’ Een leven met een buik als gatenkaas in een 
slangenwereld. Uitgeverij Shopmybooks/In eigen beheer, Puurs, België 2016. ISBN 
9781616271664 (spijsverteringsziekte/ Darmproblemen/ Onbegrepen Ziekten/CCIP/ 
Zeldzame ziekten/ Stoma/ Pijn/ Ziekenhuis opname/ Voeding/ Humor/ ED)Zie ook: 
www.shopmybook.com en http://www.antjebuisman.nl 
  
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘“Ik wil weg, weg, weg. Heel ver weg!” Mijn stem klinkt gillend, bijna 
paniekerig, maar vooral vol woede en frustratie. Het kan me allemaal helemaal niets 
meer schelen. “Helemaal niets!” Ik haat het, ik haat het allemaal zo intens!”  
Antje Buisman, chronisch zieke optimist, met een grote passie voor schrijven. Ging na 
haar eerste boek Slappe HAP weer op avontuur. Het Bloed Diner is een levensverhaal 
vol emoties met een gezonde dosis cynische humor. Een verhaal dat je laat voelen hoe 
bizar het leven soms kan zijn. Vervolg op Slappe Hap  Zie:  
 
https://www.patientervaringsverhalen.nl/?id=20812&pagina=Boek&keyword=Slappe
%20hap ‘Jarenlang liep ze naar de huisarts. Kolieken en misselijkheid, schreeuwden 
om het hardst. 15 jaar later, begin 2009, heel wat kilo's lichter en heel wat ellende 
rijker, stuurde de huisarts haar door. Er was specialistische hulp nodig! Vanaf die dag, 
stapte ze in een doldwaze ziekenhuis rollercoaster. Neem plaats op haar schouder in 
dit boek en dompel je onder in haar dagelijkse leven.’ 
 
Over de schrijfster: 
Antje Buisman (1976) groeide op in een gezin met 4 kinderen in een Fries dorpje 
vlakbij Leeuwarden. Ze is getrouwd, heeft een dochter en is doktersassistente, een 
beroep dat ze helaas niet meer kan vervullen. Zie ook: 
http://www.antjebuisman.nl/biografie/ en http://www.ad.nl/gezond/antje-kan-door-
zeldzame-ziekte-nooit-meer-eten~a47af3ad/  
  
Recensies/Extra: 
https://www.facebook.com/buikalsgatenkaas  
https://nl-nl.facebook.com/buikalsgatenkaas/  
http://www.antjebuisman.nl/about/ 
‘(…)Nadat ik in 2009 in het ziekenhuis belande met een hele nare spijsvertering, stapte 
ik die dag ook gelijk in een rollercoaster, die tot op heden nog steeds door dendert. De 
eerste vier jaar stond ik in een soort van overlevingsstand, mijn positieve karakter 
schreeuwde de boventoon en elk naar onderzoek betrad ik of was het helemaal niets. 
Knop om en doorzetten, ik kan dat! Dat ik vanbinnen bang was en een hekel aan al die 
ellende had liet ik niet blijken. Ik moest doorzetten en door die ellende heen, dan zou 
er straks een oplossing komen en dan zou ik weer kunnen ontspannen. Helaas kwam 
dat moment niet en bleef ik doorgaan. (…)Ik wilde een boek schrijven, waar de lezer 
volledig in zou worden opgeslokt, het idee hebben dat ze op dat moment letterlijk in de 
situatie aanwezig zouden zijn, maar ook dat men zou kunnen lachen om mijn 
hilarische gedachtegangen van tijd tot tijd. Tegelijkertijd wilde ik dat het boek een eye-
opener zou zijn voor artsen en verpleegkundigen. Een kijkje achter de schermen, hoe 
de zorg word ervaren uit het oogpunt van een patiënt. Maar ook als herkenning voor 
een andere patiënt of gewoon iemand die graag leest. Ik wilde graag een groot en breed 
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publiek bereiken en mijn ziekzijn openstellen voor een ander! Maar vooral dat als je 
positief bent en blijft je al heel veel gewonnen hebt! (…)’ 
 
http://www.antjebuisman.nl/blog/  
 
http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/antje-schrijft-zeldzame-
spijsverteringsziekte/  
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