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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Alice is bijna vijftig en leidt een druk leven als wetenschapper wanneer ze de 
diagnose vroege alzheimer krijgt. Haar leven verandert drastisch: ze verliest haar 
carrière en de regie over haar eigen wereld. Haar plan om haar man en kinderen niet tot 
last te worden en op tijd afscheid te nemen, verdwijnt uit haar geheugen. En Alice blijft 
achter, zonder haar herinneringen aan het verleden, zonder hoop voor de toekomst. Ze 
leeft in een heden dat soms even mooi maar meestal verwarrend en zelfs angstaanjagend 
is. Ik mis mezelf beschrijft op indrukwekkende wijze hoe Alice’ wereld uit elkaar valt, en 
hoe ze in het puin terugvindt wat echt belangrijk is.’ Boek van 288 pagina’s. 
 
Over de schrijfster: 
Lisa Genova woont en werkt in Boston. Ze studeerde Neurowetenschappen aan Harvard 
en werkte daar als hoogleraar psychologie aan de universiteit van Harvard (VS). Ik mis 
mezelf werd een internationale bestseller, in meer dan vijftien landen en won diverse 
prijzen, waaronder de 2008 Bronte Prize. Het boek is ook verfilmd. 
 
Recensie/ Extra: 
Drs. Madelon de Swart : Als Alice Howland, hoogleraar psychologie aan de universiteit 
van Harvard (VS), een maand voor ze vijftig wordt op het joggingtraject dat ze al jaren 
loopt, opeens de weg naar huis niet meer weet, vermoedt ze dat haar toenemende 
verstrooidheid geen overgangsprobleem is. Uit neurologisch onderzoek blijkt dat ze lijdt 
aan vroege Alzheimer waarvoor nog geen geneesmiddel bestaat. Ze moet niet alleen met 
haar man John de schok verwerken, maar ook hun drie kinderen vertellen dat ze 50% 
kans hebben de ziekte te krijgen. Terwijl ze stapje voor stapje de greep op haar leven 
kwijtraakt, merkt ze dat John dat niet aankan, terwijl haar kinderen, vooral haar jongste 
dochter haar verrassen. (…). Door de grote empathie en de positieve toon, die benadrukt 
dat er ook winstpunten zijn, is dit goed vertaalde boek een must voor ieder die met 
(vroege) ziekte van Alzheimer te maken heeft. Paperback; vrij kleine druk. 
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