
Katrien Peremans en Walter Stroobant: ‘In leven blijven met een steunhart’ Het verhaal 

van Walter Stroobant. Uitgegeven in eigen beheer, 2017. ISBN 9789463280952  

(Hartproblemen/ Intensive care/ Familierelaties/Persoonlijke relaties/ ED) Zie ook: 

http://www.levenmeteensteunhart.be/  

Soort boek/Ziekte/Stijl: 
‘Ik werd wakker na een comateuze toestand met een toestel dat de functie van mijn 
hart overnam’  Walter Stroobant  
 
‘In leven blijven met een steunhart is het verhaal van Walter Stroobant, die na een 
hartstilstand leeft met een steunhart in afwachting van een transplantatie. Katrien 
Peremans beschrijft hoe het leven van haar partner aan een zijden draadje hing en hoe 
zijn lichaam en geest voor de grootste uitdagingen stonden.’ ( Bron: 
http://www.levenmeteensteunhart.be/) Boek van 185 pagina’s geïllustreerd met 
kleurenfoto’s. 

Over de schrijvers: 
De Belgische Katrien Peremans is de vriendin van Walter Stroobant en schreef eerder 
poëtische boeken.  
Walter Stroobant: zie: https://www.facebook.com/walter.stroobant  

Recensies/Extra: 

http://www.opeenicliggen.nl/op-de-ic/ervaringsverhalen/2781-2/  

‘(…) Walter vertelt me vaak dat hij voelt dat hij uitgesloten wordt van de ‘gewone wereld’. 

Ik begrijp hem heel goed. Al zie ik ook in dat het soms moeilijk is voor andere mensen 

om te weten wat ze precies moeten zeggen of doen in zijn situatie. Ik had me zelf ook 

nooit kunnen voorstellen hoe het zou geweest zijn, moesten we dit allemaal niet 

meegemaakt hebben. Het neerschrijven van onze verhalen, heeft ons terug de kracht 

gegeven en een plaatsje als ‘volwaardige’ mensen in de ‘gewone’ wereld. Ik kan hier als 

eindwoord alleen maar benadrukken dat ‘echt’ luisteren naar elkaar de oplossing is van 

alles.’  

http://www.lvad.nl/leven-blijven-steunhart  

‘(…) Tijdens een ‘routine’ operatie waarbij een ballonpomp zou geplaatst worden voor de 

vernauwing van mijn aders, sloeg het noodlot toe. Ik kreeg een hartinfarct en een 

hartstilstand. Vier weken lag ik in een kunstmatige coma en het ene kritieke moment 

volgde het andere op. Voor mijn familie werd het een ware ‘thriller’. Voor mij begon het 

bij het zien van allerlei lichtjes en witte schorten. ‘Oei, waar ben ik? Wat is er gebeurd? 

Waarom ben ik zo suf?’ Zoveel vragen had ik die zochten naar een antwoord. Er liepen 

kabels uit mijn buik die verbonden waren met een toestel. Rond mij stonden overal 

toestellen en ik zag mensen in veel drukte weg en weer hollen. (…)’ 

http://www.levenmeteensteunhart.be/  
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