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Soort boek/ziekte stijl: 
‘‘Per dag mag ik van de  dokter één ding doen waarmee ik mijn hersenen belast. Dus 
morgen ga ik Das-klei kopen, er een grote bal van kleien en die door de ruit gooien. 
Dat moet lukken, denk ik.’ (pag.78) 

https://www.singeluitgeverijen.nl/nijgh-van-ditmar/boek/hersenschorsing/ : 
‘Wanneer actrice Margôt Ros, bekend van o.a. Toren C, tijdens een 
theatervoorstelling tegen een ijzeren balk loopt, verandert haar leven volledig. Ze 
krijgt de diagnose lichte hersenschudding – rustig aan doen is het advies. Maanden 
later is Margôt nog steeds niet in staat te functioneren: ze verdraagt geen licht of 
geluid, kan niet lezen en heeft nauwelijks energie. Iedere ochtend moet ze kiezen: zal 
ik bukken om de vaatwasser uit te ruimen, of loop ik naar beneden om de post uit de 
brievenbus te halen? Ze krijgt de diagnose post-commotioneel syndroom en moet 
rekening houden met een revalidatie van minstens anderhalf jaar waardoor zelfs de 
opnames van Toren C stil komen te liggen. Van een succesvolle, vrolijke vrouw met 
een actief sociaal leven is ze veranderd in een persoon die veroordeeld is tot eenzame 
opsluiting in haar huis en toeleeft naar de ontmoetingen met lotgenoten in de 
revalidatiekliniek. 
 
In Hersenschorsing beschrijft Margôt Ros op openhartige wijze haar revalidatie, met 
de humor die we van haar gewend zijn.’  
 
Over de schrijvers:  
Margôt Ros Margôt Ros is actrice, theater- en tv-maker. Samen met Maike Meijer 
maakte ze de VPRO-serie ‘Toren C’. Een klap tegen haar hoofd gedurende een 
voorstelling, veranderde haar leven.  Ze schreef dit boek samen met haar partner 
Jeroen Kleijne. Jeroen Kleijne is free-lance journalist en copywriter. Zij wonen allebei 
in Amsterdam.  

Bespreking:  

https://www.trouw.nl/cultuur-media/het-geluid-van-een-plastic-zakje-met-sla-is-

het-ergste-geluid~b591fdbe/ 

Jann Ruyter, Trouw 4 april 2020: ‘Het was na de botsing met een decorstuk achter op 

het toneel alsof iemand me met een blok hout een knal tegen mijn hoofd had 

verkocht. De volgende dag werd ik wakker van een ondraaglijk piepende vogel buiten, 

met heftige pijn in mijn nek en hoofd. De dokter dacht aan een lichte 

hersenschudding maar ik kon niets meer. Een vakantie naar de Canarische eilanden 

werd een drama. Ik kon geen licht verdragen, me niet concentreren, niet meer 

normaal denken, geen gesprek meer voeren. Als ik al eens naar buiten ging dan met 

een geluidswerende koptelefoon en zonnebril op. Na 60 dagen kwam de diagnose: 

postcommotioneel syndroom. Ik kon rekenen op een jaar revalidatie en wie weet 

‘restverschijnselen’ later.’’ 
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Wat viel op: 

Een boek waarin duidelijk beschreven staat wat het kan betekenen om met een 
hersenaandoening, ook de gevolgen van een hersenschudding, te leven. En natuurlijk 

met humor, dat kan niet anders als de schrijfster samen met Maike Meijer het 

illustere duo van Toren- C vormt. Informatief en leuk zijn de beschrijvingen over 

leven per dag, wat helpt, niet helpt gelardeerd met humor: over overprikkeling, 

wachtlijsten, revalidatie. Van uitkijken naar Andy, de persoon die via Youtube uitleg 

geeft over mediteren tot hoe de wereld golft en geluid veel te veel is, en lopen naar en 

door de HEMA met veel last. Of hoe een e-bike het leven makkelijker kan maken. Een 

hulpmiddel waarvan ik (= bespreker) vind, dat  het meer ingezet moeten worden voor 

meerdere mensen met een chronische ziekte.. 

Dat ze het boek geschreven heeft onder andere omdat ze erge behoefte had aan 

andere verhalen te horen van mensen die hier doorheen gekomen zijn en die niet kon 

vinden. Kortom een boek dat de moeite waard is om te lezen. Het boek is ook als 

luisterboek te verkrijgen. 

Citaten:  
Pag.92-93: ‘Van de ergotherapeut mag ik twee keer per dag vijftien minuten 

lopen…..De HEMA blijkt geen airco te hebben. Door de warmte voel ik me nog 

beroerder worden. Alle spullen in de winkel schreeuwen om aandacht… Ik moet 

koelte Mijn lijf staat in de fik. Als een bezetene pak ik spullen uit de rekken en reken 

zo snel mogelijk af….Wat heb ik in godsnaam allemaal gekocht?’ 

 

Pag. 123: ‘Andy heb ik ook meegenomen. Ik ben verslaafd aan hem, we doen het 

inmiddels drie keer per dag.’ 

Pag.134: ‘Tijdens het fietsen blijf ik het zeggen: dit gaat over, dit gaat over, dit gaat 

zéker over…’ 

Pag.140: ‘Ik ben genomineerd voor mijn rol in de film Dorst. De film die ik nog steeds 

niet gezien heb.’ 

Pag.145:’‘Namasté’, zegt iedereen zacht met de handen voor de borst. 

‘Namaskoffie,’ fluister ik. ….  

‘Ik zie dat jij dit niet herkend, maar ik hoop echt dat je dit nog mee gaat maken.’ 

Ik bedwing de neiging om haar een klap te verkopen.  

Dat is misschien niet zo mindful.’ 

Pag.249: ‘Ik schenk een glas water voor mezelf in. Op mijn balkon zit een vogel die ik 

nog nooit heb gezien.  ‘Ben jij Piepkrijt?’ roep ik en ik hef mijn glas naar hem.’ 

Recensies/Extra: 

https://www.trouw.nl/cultuur-media/het-geluid-van-een-plastic-zakje-met-sla-is-

het-ergste-geluid~b591fdbe/  

https://www.volkskrant.nl/mensen/de-margot-die-in-mij-zit-en-niet-ziek-is-die-wil-

het-liefst-door~b16acd6c/  

https://www.solk.nl/2020/04/boekrecensie-hersenschorsing-margot-ros-door-

marieke-brouwer-ervaringsdeskundige 
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‘….Het boek gaf mij erkenning, liet mij zien dat ik niet ‘gek’ ben omdat ik nog steeds 

last heb van mijn hersenschudding. Eveneens gaf dit boek me hoop en kracht. Hoop 
op herstel, omdat Margôt in het boek ook richting herstel gaat (al is het langzaam en 

met horten en stoten). En kracht om te blijven zoeken naar oplossingen voor mijn 

klachten…. Langdurige klachten komen voor bij 10-15% van de mensen met een 

hersenschudding, maar de hersenschudding is nog altijd het ondergeschoven kindje 

binnen de groep Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Ik hoop dat, naast de waarde 

die dit boek heeft voor patiënten, dit boek ook door veel (huis)artsen gelezen zal 

worden, zodat zij hersenschuddingen serieus nemen en alert zijn op de lange termijn 

gevolgen….’ 

'In Hersenschorsing deelt Margôt, samen met haar partner Jeroen, haar 

verbijsterende verhaal.' - Margriet 

 

 


