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Rotterdam, 2018. ISBN 9789492077691 (Hart en vaataandoeningen/ Professional als 
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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Banger Hart is het relaas van een hartpatiënte, die te maken kreeg met 
ernstige hartritmestoornissen. Sinds 2012 is ze volledig afhankelijk geworden van een 
pacemaker. Ze is haar verhaal begonnen in het kader van het verwerkingsproces op 
advies van een psycholoog die ze tenslotte consulteerde. 
 
Al snel werd haar duidelijk dat haar verhaal kan bijdragen aan de erkenning en 
herkenning van de beleving als patiënt. Hoewel het is geschreven als een persoonlijk 
verslag, overstijgt het de individuele ervaring. Dat komt vooral door de scherpe 
observaties, de heldere schrijfstijl, de humor en nuchterheid van de schrijfster.  
 
Extra dimensie krijgt het verhaal doordat ze niet alleen patiënte is, maar ook 
professional in de cardiologische zorg. Leidraad van het boek: aan hartpatiënt zijn kun je 
niets veranderen, maar je kunt wel iets doen aan hoe je ermee omgaat. Zoals de auteur 
schrijft: 'Met ritmestoornissen ben je heel eenzaam en je leeft met voortdurende angst en 
onzekerheid. Niemand kan vertellen hoe het afloopt.' 
 
Over de schrijfster: 
Marja van Gelderen begon te schrijven op advies van een psycholoog die ze tenslotte 
consulteerde. Ze woont in Rhoon en werkt als professional in de cardiologische zorg.. 
https://www.trichisboeken.nl/site/boeken/pers/447/rtv-albrandswaard-|-29-april-
2018/ 
Extra dimensie krijgt het verhaal doordat ze niet alleen patiënte is, maar ook 
professional in de cardiologische zorg(…) Ondanks haar aanvankelijke passie voor het 
onderwijs is ze toch ‘afgedwaald’ naar de zorg, iets wat haar veel voldoening schenkt. Ze 
heeft ook jarenlang creatieve workshops gegeven in haar woonplaats Rhoon. De ervaring 
met haar vele hartoperaties zorgde voor de inspiratie om dit (eerste) boek te schrijven. 
 
Inzien: 
https://www.trichisboeken.nl/site/boeken/toppers/banger-hart/  
 
Recensies/Extra: 
https://www.voordekunst.nl/projecten/5846-banger-hart-leven-met-ritmestoornissen  
https://www.trichisboeken.nl/site/boeken/pers/494/nbd-biblion-l-15-augustus-2018/  
https://www.trichisboeken.nl/site/boeken/pers/448/albrandwaards-dagblad-|-29-
april-2018/   
https://www.trichisboeken.nl/site/boeken/pers/479/de-botlek-hoogvliet-en-
albrandswaard-|-21-juni-2018/  
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