
Yolanda Hadid: ‘Hoor me’ De strijd tegen de onzichtbare symptomen van Lyme. 
Uitgeverij Pepper Books, 2018. ISBN 9789020608748. (Ziekte van Lyme/ Onbegrepen 
ziekte/Bejegening/ Medicijngebruik/ ED) vert. van ‘Believe me’  St Martin’s Press. Zie 
ook: www.pepperbooks.nl 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
"Door over mijn ziekte in de openbaarheid te treden, weet ik dat ik ruimte voor 
discussie gecreëerd heb." Bron: https://www.pepperbooks.nl/boek/hoor-me/ 
 
'Hoor me' is het levensverhaal van Yolanda Hadid waarin ze toelicht hoe ze opgroeide, 
beroemd werd, kinderen kreeg en een onbegrepen ziekte kreeg. Pas na lange tijd bleek 
het de ziekte van Lyme te zijn. 
 
https://www.pepperbooks.nl/boek/hoor-me/  ‘Opgegroeid op een kleine boerderij in het 
Zuid-Hollandse Papendrecht, brengt Yolanda Hadid haar jeugd door met paardrijden, 
turnen en een bijbaantje bij de HEMA. Op haar zestiende wordt ze gescout door een 
modellenbureau. Voor ze het weet vliegt ze als model de hele wereld over. 
 
Ondertussen gaat Yolanda’s gezondheid achteruit. Haar lange zoektocht naar de juiste 
diagnose begint. Pas vele jaren later wordt vastgesteld dat ze lijdt aan de chronische 
ziekte van Lyme. Medicijnen en behandelingen volgen, terwijl ze inmiddels ook een 
gezin heeft en onderdeel is van de realityserie The Real Housewives of Beverly Hills. 
 
Ziekte van Lyme 
Ondanks alles lijkt Yolanda Hadid nooit de hoop te verliezen. Haar positie als 
beroemdheid gebruikt ze om meer bewustzijn te creëren rondom de ziekte van Lyme. 
Hoor me is het levensverhaal van Yolanda Hadid.’ 
 
 
Over de schrijfster: 
Yolanda Hadid woont in Beverly Hills en werd bekend als model. Ze groeide 
Papendrecht en werd op haar zestiende gescout door een modellenbureau. Zij is de  
moeder van Bella en Gigi Hadid. Ze werd ziek, maar lange tijd wist niemand wat er met 
haar aan de hand was. Een zoektocht naar de juiste diagnose begint. Pas vele jaren later 
wordt vastgesteld de chronische ziekte van Lyme vastgesteld. Medicijnen en 
behandelingen volgen, terwijl ze inmiddels ook een gezin heeft en onderdeel is van de 
realityserie The Real Housewives of Beverly Hills. Haar positie als beroemdheid gebruikt 
ze om meer bewustzijn te creëren rondom de ziekte van Lyme 
 
Recensies/Extra: 
https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/tags/media/Hoor%20Me  
https://www.lindanieuws.nl/nieuws/tv/dwdd-yolanda-hadid-lyme/  
https://www.lindanieuws.nl/nieuws/yolanda-hadid-model-ziekte-lyme-ziek-niet-sexy/  
https://drimble.nl/media/uitzendingen/54712264/hoor-me-yolanda-hadid.html 
https://marieclaire.nl/celebrity/yolanda-hadid-openhartig-over-ziekte-van-lyme-in-
dwdd   
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