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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Wat doe je als je op je achtentwintigste baarmoederhalskanker blijkt te hebben, terwijl 

je vol in het leven staat en juist flink carrière aan het maken bent? Het overkwam 

Monique van Loon. In Je bent jong en je krijgt wat beschrijft zij soms tussen neus en 

lippen door, soms expliciet, hoe het is om als jonge vrouw ziek te worden. Hopeloos 

verliefd te worden, terwijl sommige vriendschappen onverwacht niet tegen de situatie 

bestand blijken te zijn. Hoe de ene dokter je verdrietig en vol vragen achterlaat, terwijl 

de ander je steun en toeverlaat wordt. Hoe je je sexy kunt blijven voelen nadat je 

baarmoeder verwijderd is. Van Loon schrijft vol zelfspot en humor over een leven met 

en na baarmoederhalskanker. 

 

Over de auteur: 

Monique van Loon is ondernemer en schrijver, voornamelijk over eten. Op 

veertienjarige leeftijd startte ze een website die uitgroeide tot de grootste 

meidencommunity van Nederland. Na acht jaar werd deze verkocht en zette ze het 

culinaire platform Culy.nl op. Eerder schreef Monique een kookboek. 

 

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=920000012

3911259  

 

Extra/Recensies: 

Het Parool| Monique van Loon kreeg op haar 28ste baarmoederhalskanker: ‘Na mijn 

operatie kwam de klap pas’| 29-02-2020 

 

Recensie van het boek, geschreven door een vrouw die ook baarmoederhalskanker heeft 

gehad op https://www.bookaddict.nl/blog/in-the-spotlight/in-the-spotlight-je-bent-

jong-en-je-krijgt-wat/ 

 

‘’Baarmoederhalskanker, een uitstrijkje laten doen, praten over de intiemste delen van 

je lijf. Er rust nog een enorm taboe op. Met haar eigen verhaal doorbreekt Monique 

dit. Zeker voor een hele grote groep jonge vrouwen. Haar schrijfstijl is eerlijk, rauw, 

grappig ook en heel erg van nu. Het maakt dat het boek ontzettend prettig leest en je 

het in no time uit hebt.’’ 

-Susan Aretz 
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