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Soort boek/ziekte/stijl: 

In Twee gezichten staan telkens twee portretfoto’s – voor en tijdens de aanval – van 
migrainepatiënten, die ‘hun leven hebben gevouwen om migraine’. De foto’s zijn 
vergezeld van dagboekachtige verhalen van migrainepatiënt Hottie Wiersma en de 
geportretteerden. Het boek geeft mensen met migraine de mogelijkheid om in korte 
tijd aan anderen duidelijk te maken hoe heftig de impact van migraine kan zijn op je 
leven, om wat vaak verborgen blijft in donkere slaapkamers zichtbaar te maken. De 
foto's en ultrakorte verhalen geven een inkijk in de betekenis van deze invaliderende 
hersenziekte, waar twee miljoen Nederlanders mee kampen. Ook geeft het 
professionals en mensen uit het netwerk van migrainepatiënten iets in handen om 
snel inzicht te krijgen in deze aandoening. 

Over de schrijver: 

Hottie Wiersma (1973), getrouwd, drie kinderen, geboren te Stadskanaal, woonachtig 
in Hilversum. 
Na de opleiding muziektherapie en de vervolgopleiding aan de universiteit aan 
Groningen tot orthopedagoog is Hottie jarenlang werkzaam geweest binnen de 
jeugdhulpverlening. Hottie is zelf migrainepatiënt met een voorliefde voor schrijven 
en fotograferen.Door haar ziekte is Hottie volledig arbeidsongeschikt geworden.Om 
uiting te geven aan haar gevoel en als afleiding is ze de afgelopen jaren korte stukjes 
gaan schrijven. Nadat het idee ontstond om de verhalen te bundelen heeft Hottie 
contact gezocht met andere migrainepatiënten om te vragen of zij ook met een portret 
en verhaal willen meewerken. Ze hoopt met het schrijven van dit boek dat migraine 
makkelijker bespreekbaar wordt, dat mensen met migraine meer begrip en steun 
kunnen ervaren, makkelijker om hulp en aanpassingen vragen en daardoor meer 
kwaliteit van leven krijgen.  

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/p/twee-gezichten-de-impact-van-
migraine/9200000099740002/?suggestionType=browse&bltgh=uVcvJRg9omDk9C
UCA6hGZA.1.2.ProductTitle 

Recensies/Extra: 

"Ik hoop dat met dit boek eindelijk bij iedereen door dreunt hoe groot de handicap is, 
die deze rotziekte veroorzaakt!" 
Willem Oerlemans, neuroloog 
 
 
Enkele reacties van lezers:  
Miranda op FB: "Het boek is een en al herkenning voor mij. Mijn man leest het nu en 
er is al een “wachtlijstje” voor mensen in mijn omgeving die het willen lenen. Heel 
goed initiatief, Hottie! 
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Geïnspireerd door het boek en omdat ook ik migraine zichtbaarder wil maken heb ik 
afgelopen week mijn verhaal op fb geplaatst, met mijn twee gezichten erbij. Spannend 
om je zo kwetsbaar te laten zien, maar de reacties waren ontroerend. Ik heb het veel 
te lang gebagatelliseerd. Het wordt tijd om mn omgeving bewust te maken van mijn 
ziekte en de invloed hiervan op mijn leven. 
 
Miranda" 
 
Via gastenboek tweegezichten.nl: Annie: "Gisteren je boek ontvangen.gesigneerd,daar 
voor dank. Ben op de helft van het boek ,wat heb je onze vervelende ziekte goed 
omschreven.echt een hele boel herkenning."  
 
Marga via gastenboek: "Wat een prachtig boek en zo herkenbaar! 
Hottie en alle medewerkers die dit boek mogelijk hebben gemaakt dankjewel!ik hoop 
oprecht dat dit boek een positieve bijdrage levert om migraine een gezicht te geven en 
dat er meer begrip komt voor deze rotziekte. 
Lieve groet, 
Marga"  
 
Inge via gastenboek: "Ik heb het boek sinds vanmiddag in huis. ik kan iedere keer 
maar kleine stukjes lezen. Zoveel herkenning zo goed geschreven dank dank aan 
allen, die meewerkten. Maar de emotie die het oproept is heftig af en toe. Wat goed 
dat dit is neer geschreven. Dank dat je in het diepe bent gesprongen en ons al zijn het 
"twee gezichten" geeft."  

 


