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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst:’ Stel, een persoon die je (heel) goed kent, loopt na een (verkeers)ongeval of 
een beroerte een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) op. Hij/zij houdt er blijvende 
hersenbeschadiging en beperkingen/handicaps aan over, die niet ‘te genezen’ zijn. Eerst 
stort zijn/haar wereld in elkaar. Dan wil je hem/haar helpen, maar je weet niet hoe … 
In dit boekje komen twee ervaringsdeskundigen aan het woord. Wim Malfliet en Liesbet 
Petit leggen uit hoe zij - met veel vallen en opstaan - hun leven na een hersenletsel weer 
op de sporen proberen te krijgen. Een kwetsbare, maar eerlijke getuigenis. 
Je zou deze getuigenis als een bijsluiter of gebruiksaanwijzing voor mensen met NAH 
kunnen lezen, maar dat is het niet. Het is ook geen receptenboek. Elke persoon met NAH 
moet namelijk zijn eigen recepten samenstellen, met eigen ingrediënten. Hij/zij moet 
ook op zoek naar steunende mensen in de omgeving. Het loont echt de moeite om de 
zoektocht te starten. Want het kan nog: (wat) gelukkig zijn, ondanks het hersenletsel. 
Dit boekje hoopt de lezer te stimuleren en inspireren om te leren (over)leven met een 
niet-aangeboren hersenletsel. Er is in elk geval veel moed, creativiteit en 
doorzettingsvermogen voor nodig. 

Voor Wim en Liesbet is ‘mindmapping’ daarbij een bruikbaar hulpmiddel. Nog nooit van 
gehoord? Ze leggen het graag uit aan de hand van voorbeelden en toepassingen uit hun 
dagelijks leven.’ 
Met bijdragen van Kristine Oostra, revalidatiearts UZ Gent en Filip Watteeuw, Gents 
schepen van Mobiliteit 

Over de schrijvers: 
Zie: 
https://www.linkedin.com/search/results/people/?firstName=wim&lastName=malfliet
&origin=SEO_SN en  
http://www.standaard.be/cnt/an2do6u3  
 
Recensies/Extra: 
https://tspoor.net/over-leven-met-een-niet-aangeboren-hersenletsel  
Herbekijk hier de reportage van AVS over de boekvoorstelling op 31/01/2016 
https://www.dop-wvl.be/nl/nieuws/286/hersenletsel-na-een-ongeval  
http://mediatheekpuntsap.weebly.com/indekijker/interview-wim-malfliet-en-liesbeth-
petit-van-gils-en-gasten  
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