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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Gebaseerd op ware gebeurtenissen in het leven van de auteur 

 

Een confronterende statistiek: een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker 

 

De vrolijke Jasmijn staat midden in het leven, net als haar zes vriendinnen. Ze delen lief, 

leed en de grote vragen met elkaar. Carrière, mannen, kinderwens: alles kan besproken 

worden bij een lekker taartje of een groot glas witte wijn. Geen van hen wil echt 

volwassen worden, maar als Jasmijn slecht nieuws krijgt, komt alles in een heel ander 

licht te staan: ze heeft borstkanker. 

 

Na een borstamputatie en chemo probeert Jasmijn het leven weer op te pakken, maar 

haar oude energie lijkt ze maar niet terug te vinden. Gelukkig heeft ze veel steun aan 

haar vriendinnen, die ze via appjes op de hoogte houdt, met wie ze taartjes eet wanneer 

de controles goed zijn, en die de bruiloft met haar geliefde Ralf tot een extra bijzondere, 

intense dag maken. Maar net als ze zich veilig begint te wanen, vier jaar na de eerste 

diagnose, ontploft er een bom in haar leven. Ze is opnieuw ziek, en dit keer is er weinig 

reden tot optimisme. 

 

Gaby Rasters heeft het leven van haar recent overleden vriendin als leidraad genomen 

voor het schrijven van dit boek. Zo is dit een zeer persoonlijke roman geworden die geen 

lezer onberoerd zal laten. 

 

Over de auteur: 

Gaby Rasters (1975) jaagt haar droom na. Haar debuut Herkenning werd lovend 

ontvangen. Hierop volgde de trilogie Follow, Like, Share en de roman Nooit meer bang. 

Voor Nooit meer bang ontving ze de zowel de jury- als de publieksprijs van de 

Valentijnprijs 2019. 

 

Zie ook https://gabyrasters.nl/ 

 

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=920000010

8570722  

 

Extra/Recensies: 

 

ED.nl| Eindhovense schrijfster eert overleden vriendin: ‘Ik wil dat iedereen van haar 

houdt’| 13-09-2019 

 

http://www.judithblogtsolo.nl/boeken/hou-me-vast-zoals-ik-was-gaby-rasters/  
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https://booksandmacchiatos.com/recensie/hou-me-vast-zoals-ik-was-gaby-rasters/ 

 
Vandaag werd ik letterlijk meegezogen door 282 pagina’s van liefde, verdriet, dankbaarheid en een 

heleboel andere emoties. Wat heb je dit eerbetoon aan jouw vriendin prachtig verteld Gaby 
Rasters! Een diepe buiging. (..) 
- Recensie via bol.com 
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