
Fia Gaillard: ‘Mijn hond en ik gaan dood: in onbekende volgorde en nu nog even niet…’,  
Brave New Books, 2019 ISBN: 9402183736 (kanker, palliatieve zorg, ED)  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
 
Covertekst: ‘Ik ga dood, op korte termijn. Dat is niet zo erg, we gaan allemaal dood, zei 
opa en pakte nog een borreltje. Zo sta ik er ook in. Al snel leerde ik een nieuwe taal. De 
taal die mensen gebruiken als ze zich klem gezet voelen. Deze maanden hebben me lucht 
gegeven, lucht waarin mijn hart kon leren wat het nog te leren had. En mijn lieve Mira 
laat me zien hoe zij dat doet. Ik volg haar zachte voorbeeld graag. Ik wil deze boeiende 
reis delen, zodat anderen de moeilijke grammaticaregels niet opnieuw uit hoeven te 
vinden, maar meteen de nieuwe taal kunnen spreken op de korte reis die palliatief heet.’  
 
Over de schrijfster: 
Fia Gaillard (66) heeft borstkanker en botkanker, ze schrijft en geeft les over hoe 
daarover te communiceren: ‘Wees eerlijk, praat met elkaar en zeg wat je in elkaar 
waardeert. Dat is Fia’s boodschap voor de achterblijvers. En ook: lach erom!’ 

https://www.ad.nl/gezond/fia-66-wordt-niet-meer-beter-mensen-zeggen-de-stomste-
dingen~a342b3fd/ 

 
Inzien: 
 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/preview.cdn.contenthuis.nl/9789402183733.pdf 
 
 
Recensies/Extra: 

‘Nieuw in Tilburg: samen palliatief mopperen, als beter worden niet meer kan 

TILBURG - Een nieuw initiatief voor mensen die ongeneeslijk ziek, maar niet terminaal, 
zijn: de Palliatieve Mopperpotjes. Het is een praatgroep van ContourdeTwern in 
wijkcentrum Heyhoef in de Reeshof, waar allerlei zaken aan de orde kunnen komen.’ 
https://www.bndestem.nl/tilburg/nieuw-in-tilburg-samen-palliatief-mopperen-als-
beter-worden-niet-meer-kan~a6a59794/ 

‘Fia (66) wordt niet meer beter: Mensen zeggen de stomste dingen 

Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Fia 
Gaillard (66)  vindt dat mensen krampachtig reageren op haar naderende einde. Fia's 
boodschap voor de achterblijvers is: Wees eerlijk, praat met elkaar en zeg wat je in elkaar 
waardeert. En ook: lach erom!’ 

https://www.ad.nl/gezond/fia-66-wordt-niet-meer-beter-mensen-zeggen-de-stomste-
dingen~a342b3fd/  
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