
Sofie Vermeulen, Stefan Laenen: ‘Liefde in tijden van Muco’ Leven en lopen met nieuwe 
longen. Willems uitgevers, Noorderwijk 2018. ISBN 9789492419231 (Longziekten/ 
Mucovidose/ Longtransplantatie/ Veerkracht/ Humor/ PO/ED) Zie ook: 
www.willemsuitgevers.com  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Sofie Vermeulen (1992, Lille) finisht de Antwerp 10 Miles met een 
gloednieuw paar donorlongen. De Kempense jonge vrouw lijdt aan mucoviscidose en 
vertelt in Liefde in tijden van muco over leven, lopen en liefde met een ongeneeslijke 
ziekte.  
Sofie is allesbehalve sportief, maar met tranen en trainen bereikt ze haar doel. Deze 
getuigenis bewijst dat waar een ijzeren wil is, er steeds een weg is.  
Al ligt de weg van Sofie bezaaid met hordes. Muco pakt veel af, maar levert Sofie ook 
mooie dingen op zoals doorzettingsvermogen en een lief, haar kinesist Vincent. Liefde in 
tijden van muco is geen triestig levensverhaal, maar een hoopvolle overleversstory. 
Sofie Vermeulen vertelt haar verhaal in Liefde in tijden van muco. Een persoonlijk boek 
publiceren staat bovenaan haar bucketlist, naast andere dromen zoals ooit een diploma 
kleuterleidster behalen.’  
Over de schrijvers: 
Covertekst: ‘Sofie studeerde voor life coach en werkt momenteel als bediende. Daarnaast 
spreekt ze geregeld voor allerlei groepen over de ziekte waarmee ze is geboren. Enkele 
maanden na haar longtransplantatie begon Sofie te trainen voor de Antwerp 10 Miles. 
Haar hart heeft ze geschonken aan haar kinesist Vincent.’ 
 
Stefan Laenen (1981, Herenthout) doceert Nederlands en schrijft al vijftien jaar als 
freelancer voor onder meer Gazet van Antwerpen. Als reporter focust hij zich op cultuur 
en human interest. Voor de krant duikt Laenen geregeld onder in diverse kringen, 
verenigingen en hobby's. Twee jaar geleden maakte hij een artikel over de romance 
tussen Sofie en haar vriend Vincent. Daaruit groeide dit boek. Hij liep nog nooit de 
Antwerp 10 Miles.’ 
 
Recensies/Extra: 
https://willemsuitgevers.com/product/liefde-in-tijden-van-muco : ‘Sofie Vermeulen uit 
Lille is 25. Ze kreeg in het voorjaar van 2016 een stel nieuwe longen want zij lijdt sinds 
haar geboorte aan mucoviscidose. Haar ouders verhuisden om die reden vanuit 
Antwerpen naar de gezondere lucht in de bossen van Wechelderzande. 
 
Sofie beleefde een opmerkelijk liefdesverhaal. Ze getuigde in een interview met Gazet 
van Antwerpen aan journalist Stefan Laenen hoe ze verliefd werd op haar kinesist 
Vincent De Paep uit Poederlee, met wie ze haar ademhalingsoefeningen trainde. 
De patiënte werd partner. Vincent en zijn collega’s van CrossFitOmniMove sportten 
tijdens De Warmste Week van Studio Brussel de klok rond tegen muco. ‘Hun zweet’ 
bracht meer dan 10.000 euro op. Sofie Vermeulen supporterde langs de zijlijn, met een 
zuurstoftank in haar hand. Die tank is nu verdwenen en het Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen zorgde voor nieuwe longen. Sofie geniet met volle teugen van haar nieuwe 
leven. Zij en Vincent maken plannen en dromen van een reis. Ze wonen sinds kort 
samen. 

http://www.willemsuitgevers.com/
https://willemsuitgevers.com/product/liefde-in-tijden-van-muco


En Sofie nam in april 2017 deel aan de Ten Miles in Antwerpen. …’ 
http://www.sport.be/running/nl/nieuws/article.html?Article_ID=829616  
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180406_03450650 
http://www.zeepreventorium.be/nl/nieuws/liefde-tijden-van-muco: 
"Het preventorium is geen instelling, het is een familie. De Haan is met stip de warmste 
plek in België. Het leven is geen ponykamp, maar gelukkig soms een zeekamp."   
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