
Rianne Schorel: ‘Leven met mijn hersenschudding’ Zoektocht van een prof naar herstel. 
Uitgeverij Boekenbent, 2018. ISBN 9789463281959 Zie ook: www.rianneschorel.nl 
(Hersenaandoeningen/ Hersenschudding/Whiplash/ Hoofdpijn/ Deskundigheid/ 
Bejegening/ Veerkracht/ ED) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst:’ Het is niet makkelijk om je weg te vinden in de grote voetbalwereld waarin 
seks, drugs en alcohol op de loer liggen. Ik had de nodige offers gemaakt, zoals ‘nee’ 
zeggen tegen drank en andere verleidingen, zodat mijn focus niet van mijn doel zou 
afdrijven.” 
 
Rianne Schorel en haar tweelingzus Nanja willen allebei maar één ding: profvoetballer 
zijn in het Nederlands vrouwenelftal. Rianne vertrekt hiervoor op zestienjarige leeftijd 
naar Amerika. Ze boekt internationaal succes. Als ze eindelijk wordt uitgenodigd om deel 
te nemen aan het nationaal elftal van vrouwen, slaat het noodlot toe. Hoe goed getraind 
en voorbereid ze ook was, dit had ze niet zien aankomen. 
 
Rianne focust zich vervolgens op een nieuwe uitdaging: omgaan met de dagelijkse 
gevolgen van een hersenschudding. 
 
Over de schrijfster: 
Rianne Schorel is voetbalster, zat in de selectie van de Oranje Leeuwinnen, maar een 
hersenschudding maakte een einde aan haar carrière. Ze wil anderen waarschuwen. 
 
Recensies/Extra: 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2212557-voetbalcarriere-ten-einde-na-
hersenschudding-goede-begeleiding-ontbrak.html 
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3575495/Oud-spits-ADO-zag-leven-niet-meer-
zitten-na-hersenschudding-en-schrijft-boek-voor-lotgenoten  
https://www.vrouwenvoetbalnieuws.nl/nieuws-schorel-zou-willen-boek-zorgt-meer-
bewustzijn-hersenschuddingen/  
 
 Covertekst: ‘Een hartverscheurend verhaal over beproevingen en overwinningen dat je 
raakt wanneer je Rianne vergezelt op haar bijzondere reis.” Eric Hipple, dienstverlener 
bij het After the impact programma van het Eisenhower centrum, NFL-liaison, NFL-
alumnus.  
 
“Ik had het geluk om deel uit te mogen maken van Riannes herstel en het lezen van haar 
verhaal heeft me tot tranen toe geroerd. Een geweldige documentatie van haar prachtige 
verhaal.”  
 
Dr. Kutcher, nationaal directeur van The Sports Neurology Clinic, directeur van het 
hersenschudding programma van de National Basketball Association, team neuroloog 
voor de ski- en snowboardvereniging in de Verenigde Staten.  
 
“Een emotioneel verhaal van een moedige voetbalster.”  
Edwin Goedhart / Head Sports Medicine, Royal Netherlands Football Association.’ 
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