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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Twee ongelooflijke waar gebeurde verhalen over de Nederlandse gezondheidszorg 

waarin de patiënt centraal staat. Eén over een odyssee langs verschillende ziekenhuizen 

die in een paar jaar tijd de diagnoses hyperventilatie, epilepsie, migraine, stress en RLS 

opleverde. De zoektocht naar de juiste diagnose zou vele jaren duren en uiteindelijk een 

grote verrassing zijn, maar vooral veel frustratie opleveren en duidelijk maken hoe het 

er met de Nederlandse gezondheidszorg aan toe is. Is het de kwaliteit van de opleiding 

van de specialist of zijn er andere beperkingen die wij als patiënt niet kennen? Is de 

patiënt het slachtoffer van de bureaucratie geworden? 

 

In het tweede verhaal lezen we hoe een jonge patiënt tot wanhoop wordt gedreven, 

verscheurd tussen de wil om te leven, een vreselijke pijn en een specialist die hem 

wettelijk gezien niet kon helpen. 

 

Over de auteurs: 

Theo Barkel (1968), is jarenlang hoofdredacteur geweest van een boek- en 

filmmagazine. Hij heeft als auteur al verschillende boeken op zijn naam staan. 

Daarnaast is hij met zijn vrouw betrokken bij uitgeverij Macc. 

 

Meer info op https://theobarkel.nl/ 

 

Extra/Recensies: 

 

Interview met Theo Van Barkel door Nakita’s Library   

 

“Theo Barkel uit Rijen schreef al verschillende horrorverhalen en fantasyromans, maar 

soms levert de werkelijkheid verhalen op die beangstigender zijn dan fictie. Zoals zijn 

ervaringen met de medische wereld.” Martijn Schrijven, BNDeStem 

 

“Het is zeker een verhaal wat verteld moest worden en zeker ook gelezen. Ik hoop dat 

een ieder die dit leest scherp zijn eigen regie behoudt waar nodig en ook inziet dat er wel 

degelijk wat moet veranderen met ons zorgstelsel.  Hierin is de missie van de auteur 

zeker geslaagd.” Conniesboekkies 
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