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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

‘Prettige dag verder’ van Ria van Ruiswijk bestaat uit een 80-tal columns die gaan over 

de periode nadat de schrijfster te horen kreeg dat ze onbehandelbare, uitgezaaide 

kanker had. Die diagnose kwam ‘out of the blue’ want daarvoor had ze zich supergezond 

gevoeld. 

 

Ze beschrijft in haar boek hoe ze probeerde greep te krijgen op haar gezondheid, de 

medische zorg en alles wat er verder op haar afkwam. Maar het gaat ook over alledaagse 

dingen en over herinneringen van vroeger, allemaal opeens in het licht van de 

tijdelijkheid, en over de emoties die passeren, zoals angst, verdriet, hoop, vertrouwen, 

boosheid en ja, zelfs dankbaarheid. 

 

Deze columns vormen een samenballing van al die ervaringen. Ze zijn compact en 

lichtvoetig geschreven. Met een scherpe observatie van zichzelf en haar omgeving, maar 

ook met relativering en humor. 

 

Over de auteur: 

Ria van Ruiswijk (1950) groeide op in een heel gewoon gezin met twee kinderen. 

Haar vader was rechercheur bij de politie en haar moeder, zoals toen gebruikelijk, 

huisvrouw. 

Haar loopbaan ontwikkelde zich van telefoniste tot directeur. Daar tussenin was ze 

secretaresse, maatschappelijk werker, coach, loopbaanadviseur, coördinator, 

beleidsmedewerker en manager. Heel leerzaam vond ze haar bijbaantje als 

schoonmaakster in een ziekenhuis tijdens haar puberteit. Als belangrijkste competenties 

in haar werkend leven noemt ze: luisteren, praten en schrijven. 

Aan het eind van haar mooie loopbaan werd ze geconfronteerd met een 

levensbedreigende ziekte. Die versterkte haar behoefte om meer te schrijven. Een cursus 

‘Autobiografisch schrijven’ deed de rest. En geschreven werd er, met als resultaat talloze 

korte, columnachtige verhaaltjes. Gaandeweg werd duidelijk dat al die verhaaltjes een 

samenballing bleken van wat zich in en rond haar leven afspeelde. 

 

Inzien: 

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

7123274  

 

Extra/Recensies: 

 

Columns over Ria's verwerking van haar ziekte die haar in 2014 werd aangezegd. 

Kans op overleven: gering. Maar Ria is er gelukkig nog: "Ja, de PET-scan was goed. 

Opluchting, bijna euforie." In de stukjes schrijft ze eigenlijk niet over haar ziekte. 

Natuurlijk speelt haar ziekzijn er steeds doorheen. Dat maakt dit boek juist zo goed. 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9200000127123274
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9200000127123274


Geen zelfbeklag, maar nuchter, geestig en vol zelfspot vertelt ze over haar leven na de 

mededeling.  

-Recensie Leo Willemse via Hebban.nl 

https://www.hebban.nl/recensie/leo-willemse-over-prettige-dag-verder

