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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Pas na het posten van dit bericht vroeg journalist Caroline Griep (1964) zich af of ze het 

wel kon: ernstig ziek zijn en tegelijkertijd haar leven delen op Facebook. Ze deed het 

toch. 

Zonder schroom, eerlijk en vaak met verrassende humor beschrijft Caroline in haar 

blogs op libelle.nl, via Facebook en WhatsApp wat ze meemaakte. Hoe gelukkig ze 

ondanks alles was met alle lieve mensen om zich heen, maar ook hoe zwaar en eenzaam 

de tijd na de behandeling was. En over haar schuldgevoel en het daaropvolgende besluit 

om definitief te stoppen met (te veel) drinken toen tot haar doordrong dat er een 

belangrijke relatie bestaat tussen alcohol en borstkanker. Ondanks het zware onderwerp 

is Lieve Facebook-vrienden, ik heb borstkanker licht van toon. 

In Nederland krijgen elk jaar zo'n 15.000 vrouwen te horen dat ze borstkanker hebben 

en dat aantal neemt helaas nog altijd toe. Caroline: 'Als ik deze vrouwen en hun naasten 

kan helpen met de woorden die ik heb gevonden om te beschrijven wat we meemaken 

vanaf het moment dat je hoort dat je hét hebt, dan is mijn missie voor dit boek geslaagd.' 

 

Over de auteur: 

Via www.carolinegriep.nl : In mijn journalistieke werk focus ik graag op bewustwording 

over uiteenlopende onderwerpen. Door ervaringen te delen en de verhalen van anderen 

treffend op te schrijven. Zonder sensatie. 

 

Ik schrijf, zowel voor print als online, o.a. over borstkanker, alcohol, roken, (mental) 

health, psychologie, leefstijlveranderingen en opruimen. Daarnaast ben ik 

eindredacteur, met bijna 30 jaar ervaring op de teller. 

 

Als contentspecialist adviseer ik ondernemers en bedrijven over hun contentstrategie. 

Indien gewenst neem ik ze hierbij het tekstwerk uit handen. 

 

Extra: 
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Veel vrouwen met borstkanker delen hun ervaringen via social media of schrijven een 

boek over hun ervaringen en gevoelens. Zo ook journaliste Caroline Griep. Zij schrijft 

goed maar verzandt op zeker moment toch in een te uitvoerige beschrijving van alle 

ellende die op haar weg komt. Dat is invoelbaar, het is een opgaaf overeind te blijven 

als dit je overkomt, maar voor de lezer zijn er grenzen. Uitwisselingen bijvoorbeeld 

met haar Facebook-groep letterlijk weergeven, dat werkt niet goed. Interessant vind ik 

de delen waar het gaat over reflectie, bijvoorbeeld over de invloed van alcohol speciaal 

op borstkanker. Dat wordt ook haar missie: waarschuwen voor de gevolgen van je 

leefstijl. Dat zou meer uitgewerkt kunnen worden. Alleen terloops stipt zij aan wat dat 

voor haar betekent, het besef dat je zelf medeverantwoordelijk bent voor je gezondheid. 

Een ander item: het omgaan met de hypochondrie in het na-traject. Ieder pijntje wijst 

op iets kwaadaardigs. Het is een ervaringsboek dat aan waarde had gewonnen als het 

de materie iets meer had overstegen. Vormgeving is mooi. De vraag is of dit 

toegankelijk geschreven boek borstkankerpatiënten bemoedigt. 

- Fredy Blom via bol.com  
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