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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘In Hersteld, maar niet genezen schrijft Henk Lindeman openhartig en 
helder over de gevolgen van het herseninfarct dat hem overkwam, zijn revalidatie en het 
leven dat daarop volgde. Zijn herseninfarct zat aan de rechterzijde en dat levert op 
zichzelf al een bijzonder verhaal op. Want is het beeld van de halfzijdige verlamming met 
afasie bij een beroerte in de linker hemisfeer algemeen bekend, veel minder bekend zijn 
de specifieke problemen die na beschadiging van de rechter hemisfeer ontstaan, zoals 
ruimtelijke desoriëntatie en neglect. Henk geeft een goed beeld van deze problemen. Zijn 
herstel kan inspirerend zijn voor andere patiënten. Parallel aan het persoonlijke relaas 
van Henk geeft Ben van Cranenburgh uitleg over hersenen, stoornissen en herstel. Deze 
combi maakt dit boek ook interessant voor uiteenlopende hulpverleners in de 
neurorevalidatie. Het is immers nuttig om de gevolgen van een beroerte eens te bezien 
vanuit het perspectief van de patiënt.’ 
 
Over de schrijver: 
Henk Lindeman (62) studeerde fysische geografie. Hij werkte vier jaar op een 
Christelijke Mavo in Heemskerk en vijftien jaar op het Veldstudiecentrum in 
Westerbork, waar hij werkweken organiseerde voor scholieren. Vanaf zijn zesendertigste 
was hij coördinator van de nascholing van leraren aardrijkskunde bij het Algemeen 
Pedagogisch Studiecentrum in Amstelveen. Henk kreeg 22 jaar geleden een 
herseninfarct. Hij was toen 38 jaar. Hij ging gemotiveerd aan de slag om weer zoveel 
mogelijk de oude te worden. Na een ziekenhuis periode en revalidatie pakte hij, met ups 
en downs zijn leven weer op, ging weer werken drie dagen per week. De laatste jaren valt 
het werk hem te zwaar. Na 20 jaar krijgt hij  steeds meer last van vermoeidheid. Maart 
2017 zal hij waarschijnlijk worden afgekeurd. 
Hij is vader van vijf kinderen, drie uit zijn eerste huwelijk dat na veertien jaar fout liep 
waarna hij trouwde en nog twee kinderen kreeg.  
 
Ben van Cranenburgh is neurowetenschapper. Zie ook: 
http://benvancranenburgh.nl/over_ben.html  
 
Recensies/Extra: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/19/ik-lag-in-bed-en-opeens-kom-ik-een-vreemde-
hand-tegen-6777033-a1546710+&cd=13&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=firefox-b  
http://www.boekweittxt.nl/nieuws/opdrachten/165-leven-na-cva-hersteld-maar-niet-
genezen.html  
Bol.com: Maryjohanna 2017: ‘Dit boekje beschrijft zorgvuldig en op een zeer prettig 
leesbare manier, hoe het is om met een herseninfarct te leven. De gevolgen van een 
herseninfarct zijn uiteraard voor iedereen anders maar het boekje is voor iedereen die 
geïnteresseerd is in ons brein, verhelderend. Het boekje ontroert. En het boekje laat zien 
dat het gelukkig soms mogelijk is om uit een zeer diep dal weer omhoog te klauteren. Dat 
biedt hoop.’ 
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HenkdeHaan50 2017: ‘Voor mij als leek op het gebied van hersenbeschadiging (CVA) 
was het een heel lezenswaardig en makkelijk leesbaar boek. Henk Lindeman geeft een 
duidelijk beeld van wat de CVA voor hem betekende, wat zijn problemen waren en nog 
zijn en hoe hij heeft gewerkt aan zijn herstel. Ook de psychologische kant komt aam de 
orde. Ben van Cranenburgh geeft duidelijke uitleg bij de verschillende hoofdstukken over 
de medische (neuropsychologische) achtergronden. Die voor zowel een leek als ik 
begrijpelijk is als voor een deskundige.’  
 
http://www.rotterdamstrokeservice.nl/RSS-Symposium/Sprekersinformatie/Henk-
Lindeman-en-Ben-van-Cranenburgh 
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