Arianne en Paul Trossèl: ‘Oogwenk’ Ineens kan de vader van een jong gezin alleen nog
met zijn ogen knipperen. Uitgeverij Water BV, Hilversum 2017. ISBN 978942495235
( Locked in syndroom/ Emoties/ ED/PO) Zie ook: www.uitgeverijwater.nl en
https://www.stichtingunlocked.nl/
Soort boek/Ziekte/Stijl:
‘Als ik van tevoren had geweten dat mijn leven zo zou lopen, dan had ik op mijn 36e
dood gewild. De eerste maanden na mijn hersenstaminfarct wilde ik dat ook echt –
dood, weg hier. Ik had hoge verwachtingen van het leven en die werden me in één klap
ontnomen. Gevangen zitten in een totaal verlamd lichaam, het was de hel op aarde
voor de man die ik was.’ Bron: http://oogwenkhetboek.nl/
Covertekst: ’Op een zonnige zondagmorgen in februari 2008 verandert het leven van de
succesvolle expat Paul Trossèl (1971) en zijn zwangere vrouw Arianne (1972) volledig.
Terwijl zij staat te douchen en hun zoontje televisie kijkt, krijgt hij op de bank een
hersenstaminfarct. Hij ontwaakt weken later als gevangene van zijn eigen lichaam. Zijn
geest is nog vlijmscherp, maar zijn lijf volledig verlamd. Zelfs praten gaat niet meer. Van
hun onbezorgde bestaan is in één klap niets meer over. Oogwenk is een confronterend,
ontroerend en bij vlagen hilarisch boek over liefde, vriendschap en verrotte pech. Hoe
lang houd je hoop? Hoeveel geef je op voor het geluk van je geliefde? Is een verlamde
vader beter voor een kind dan geen vader? Kent vriendschap grenzen? En wat maakt het
leven nou eigenlijk de moeite waard? is een zoektocht naar de antwoorden.’ Boek van
334 pagina’s.
Over de schrijver:
Ariane (1972) en Paul Trossèl (1971) zijn getrouwd en hebben 2 kinderen. Paul was
voordat hij in 2008 het Locked In syndroom kreeg werkzaam als expat.
Ze schreven in samenwerking met Laura van der Burgt het boek Oogwenk.
http://oogwenkhetboek.nl/auteur-locked-in-boek/ : ‘Journaliste Laura van der Burgt
(1974) leerde Paul kennen tijdens een interview voor LINDA magazine over mensen met
het Locked-in syndroom. Gefascineerd door zijn levensverhaal schreef ze Oogwenk.
Letter voor letter, want Paul kan alleen communiceren door met zijn ogen te knipperen.’
Recensies/Extra:
http://oogwenkhetboek.nl/pers/
http://www.nporadio2.nl/spijkersmetkoppen/gemist/uitzending/242723/16-09-2017
Start bij: 1.13.20
http://oogwenkhetboek.nl/
http://oogwenkhetboek.nl/verhalen-locked-in-paul-laura/
https://www.stichtingunlocked.nl/locked-in-bij-bnr-radio/
Cover:’ Een beklemmend verhaal over de gevangenis van het locked-in syndroom.’ prof.
dr. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie
'Dit verhaal blies me van mijn sokken, ik heb het boek in één adem uitgelezen’ Jildou van
der Bijl, algemeen hoofdredacteur LINDA.

