
Aalt van de Glind: ‘Revalidatie in 7 werkwoorden’ Lolita en de manke man. Uitgeverij GV 
Media, 2016. ISBN 9789055993222 ( CVA/Beroerte/ Revalidatie/ 
Coping/Evenwicht/ED) Zie ook: www.gvmedia.nl  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Sinds die donderdagavond en dat herseninfarct snap ik soms mijzelf niet 
meer: de beroerte maakte witte vlekken op mijn grijze cellen. Mijn linkerkant voelde 
niets meer en deed niks meer. Linkszijdige uitval, heet dat. Lezen lukte amper: al na een 
halve bladzijde gingen de letters schitteren. 
 
Zeven jaar later kan ik gelukkig met twee stokken weer een kilometer lopen en heb ik 
plezier in een boek èn in het schrijven over mijn zoektocht naar beterschap. Het is een 
verhaal in kleine stukjes, vanwege die snelle vermoeidheid en die dansende woorden. 
Werkend aan manuscript, kritiek en suggesties ontdekte ik zeven kernwoorden die nodig 
zijn bij revalideren. Deze werkwoorden zijn de hoofdstukken van dit boekje. 
Elk mens is uniek en elke revalidatie is een persoonlijke weg om te gaan: eigen 
mogelijkheden en eigen beperkingen vormen je eigen verhaal! 
 
Met een voorwoord van Olga Commandeur, Nederland in Beweging en een naschrift van 
dr. R.L.C. Vogels, neuroloog en de opkikkers van Johan van den Akker.’ Boek van 112 
pagina’s. 
 
Over de schrijver: 
Aalt van de Glind (1948) is getrouwd, vader en opa. Hij studeerde weg- en waterbouw, 
sociale wetenschappen en economie. Hij werkte in diverse banen en bezocht vele 
verschillende landen. Hij schreef meer dan 20 boeken, schaatste de Elfstedentocht, liep 
de pelgrimstocht naar Santiago en bedacht de Koninklijke Weg voor rolstoelers.  
Na een beroerte schreef hij met vallen en opstaan het boek Revalidatie in 7 
werkwoorden. Zie ook: http://www.aaltvandeglind07.nl/nieuws/  
 
Inzien; 
https://www.gvmedia.nl/Revalidatie-in-7-werkwoorden 
 
Recensies/Extra: 
https://www.facebook.com/revalidatiein7werkwoorden/  
Covertekst: Geert Kimpen: "Als Lolita en een manke man elkaar ontmoeten, ontstaat 
energie!." 
 
Bol.com DidyVosBroersma: ‘(…) Karakter en doorzettingsvermogen brengen hem waar 
hij nu is. Pijn en frustraties voeren bij hem niet de boventoon. Hij bagatelliseert zijn 
moeiten ook niet. Van een lange afstandsloper (Santiago de Compostella) kan deze man 
nu na jaren verheugd melden dat hij weer in staat is 1 kilometer af te leggen. Hij weet 
ook van kleine dingen te genieten. (…) Een verrassend eerlijk en leerzaam boek voor een 
ieder die in zijn of haar omgeving te maken heeft met verlies van gezondheid en met 
revalidatie.’ 
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