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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Het boek leest alsof je kijkt naar een schilderij van Jackson Pollock. Dynamisch, 

expressionistisch, maar ook oprecht en recht doorzee. 

 

'Een burn-out je zult er maar mee zitten!' 

Levend Dood beschrijft de worsteling van een doorsnee vrouw van 40 jaar om een goede 

partner, moeder, werkneemster, collega, vriendin, zus én dochter te willen zijn. Ze heeft 

een sterk gevoel van falen doordat ze is omgevallen. Ze voelt zich zwak terwijl ze zo 

graag sterk wil zijn. Levend Dood beschrijft de innerlijke strijd tegen haar burn-out, 

maar gaat ook over de verwerking van het plotselinge verlies van haar moeder, over 

relatieproblemen en over de alledaagse uitdagingen van het leven. Een open en eerlijk 

verhaal dat soms wel heel diep gaat. Een boek waarin iedereen wel een vorm van 

herkenning kan vinden. 

Wat doe je als alles tegen lijkt te zitten? Waarom liggen denken en doen niet op een lijn? 

Hoe houd je alle ballen in de lucht en zet je jezelf op de eerste plaats? 

Een waargebeurd verhaal waarbij de schrijfster tot op de bodem van de put zakt en zich 

tegen de bodem afzet om weer adem te kunnen halen. Lees hoe het haar lukt om boven 

water te blijven en weer grip te krijgen op haar leven. Ze verliest haar moeder, haar 

baan, haar relatie en haar huis, maar ze bouwt haar leven weer op en start een eigen 

bedrijf. Levend Dood is een waanzinnige reis door het brein. 

 

"Een aanrader voor hulpverleners maar ook voor partners en vrienden van iemand met 

een burn-out. Dit boek geeft heel helder aan dat een burn-out een ziektebeeld is en geen 

modeverschijnsel!" 

 

"Levend Dood is een herkenbaar boek voor iedereen die worstelt met een burn-out. 

Genezen van een burn-out is hard werken." 

 

"Levend Dood is herkenbaar en makkelijk leesbaar. De tips en ervaringen in dit boek 

laten je nadenken over je eigen keuzes" 

 

Over de auteur: 

Via https://jezultermaarmeezitten.nl stelt Jolanda Damsma zich voor: Ik ben een 

moeder, dochter, vriendin, zus, werkneemster en ik was ooit een partner. Al deze en 

overige rollen vragen een inspanning. Ik hield zoveel ballen in de lucht totdat ik op een 

dag ineens niet meer kon vangen. Vol verwarring liet ik alle ballen tegelijkertijd vallen. 

Ik viel uit door een burn-out. 

 

Een voor mijn onmogelijk zware periode waar ik totaal verslagen was en zelfs in paniek. 

Wat nu? 

Hoe nu verder? 

https://jezultermaarmeezitten.nl/schrijfster-van-levend-dood/


Ik hield een dagboek bij omdat schrijven me beter afging dat praten. 

Ik voelde me zo alleen in mijn wereld. Was er dan niemand die mij begreep? Echt 

begreep? Want heel eerlijk, ik begreep zelf niet wat me overkwam. 

 

 

Extra: 

 

https://jezultermaarmeezitten.nl/blog/ 

 

De auteur is schijnbaar gelukkig getrouwd met de man van haar dromen en heeft twee 

zoons, totdat alles in één klap anders wordt. Jolanda belandt in een burn-out en in dit 

boek beschrijft ze haar tumultueuze leven van dag tot dag. In ruim twee jaar verliest ze 

nagenoeg alles wat haar lief was. Een relatie die op de klippen loopt, een baan die 

verloren gaat en het verder vervreemden van haar omgeving zorgen voor een 

ongekende impact op haar persoonlijkheid. De eens goedlachse en vlijtige Jolanda was 

verworden tot een emotioneel uitgeput hoopje mens. Hoe heeft dit zo ver kunnen 

komen? Welke factoren hielpen haar weer overeind? En wat voor wijze lessen kan de 

lezer uit haar relaas halen? Deze en vele andere analyses komen aan bod in dit 

persoonlijke verhaal. De schrijfstijl is eenvoudig en nodigt uit tot lezen. 

-Recensie van Drs. Can Kumru via bol.com 

https://jezultermaarmeezitten.nl/blog/
https://www.bol.com/nl/f/levend-dood/9200000095469242/

