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Soort boek/ziekte stijl: 

Covertekst: Je leidt een actief leven en alles loopt op rolletjes. Een bacterie gooit plots 

roet in het eten. Na een maandenlange behandeling lig je op de bank, je ziet er niet 

echt ziek uit, maar je kan werkelijk helemaal niets meer. Een bijna onoverwinnelijke 

energieloosheid heeft je lichaam en geest overgenomen. Zelfs de kleinste dingen zoals 

even thee zetten kosten je enorme veel moeite. Hoewel je het liefst niets zou willen 

doen, ga je net als Iris toch op zoek naar een diagnose van je ziekte én naar een 

oplossing. 

Omdat het voor anderen vaak moeilijk te begrijpen is hoe iemand chronisch vermoeid 

kan zijn, schreef Iris tijdens deze Queeste, een boek over haar ziekte en de lange weg 

naar een remedie voor haar allesbepalende energieloosheid en hypersensitiviteit. Het 

is één groot avontuur vol boeiende verhalen, overgoten met humor, verdriet en een 
gezonde dosis cynisme. Lukt het Iris om haar chronische vermoeidheid te 

overwinnen? Je leest het stap voor stap in haar getuigenis.  

 

Met dit boek wil Iris andere chronisch zieken inspireren en herkenning bieden. 

Daarnaast wil zij ook gezonde mensen een inkijkje geven in de leefwereld van mensen 

die niet in staat zijn om te iets te doen. De strijd is echt, net als de hoop... 

 

Over de schrijfster:  

De Belgische Iris Scheys (1984) is schrijfster, moeder van twee zoons, echtgenote en 

ontdekkingsreiziger op zoek naar gezondheid en diepgang.  

Bespreking:  

In dit boek beschrijft Iris Scheys hoe zij van een erg actief persoon, na een kuchje, dat 

Astma bleek te zijn, last kreeg van niet te overwinnen vermoeidheid. Zij zoekt haar 

heil in de reguliere zorg en omdat dat niet hielp daarna ook bij verschillende 

alternatieve genezers. Daarnaast beschrijft Iris Scheys wat deze ziekte voor haar leven 

betekent: de relatie met haar echtgenoot komt zwaar onder vuur en ook haar 

kinderen moet ze regelmatig zeggen dat mama iets niet kan. Voor haar werk wordt ze 
afgekeurd. Niet vreemd dat de titel van dit boek dan ook Queeste is. 

Wat viel op:  

Hoeveel hulpverleners en alternatieve methoden Iris Scheys probeert. Met het idee: 

baat het niet, het schaadt ook niet. Dat laatste blijkt niet altijd het geval te zijn. Zij 

vraagt zich bijvoorbeeld af wat de grote hoeveelheden antibiotica met haar hebben 

gedaan. Haar zoektocht naar hulp staat duidelijk in dit boek beschreven. 

Citaten:  

Pag.8: ‘Wanneer ik na een deugddoende, kinderloze vakantie in het prachtige 

Bretagne niet meer bijkom van al dat kuchen en hoesten, gaan we over op de harde 

middelen: antibiotica, cortisone en extra puffers inclusief een doorverwijzing naar de 

longarts. Mijn avontuur is begonnen, ik weet het alleen zelf nog niet.’ 

https://www.obeliskboeken.nl/


Pag.61: ‘Erger je je niet graag aan bureaucratische toestanden? Dan stel ik voor dat je 

dit hoofdstuk overslaat.’  

Pag.81: Een tijd doorbrengen op fora met lotgenoten leert me dat er vier types 

chronisch zieke mensen in een lotgenotengroep aanwezig zijn:  

• De zielepoten… 

• De oplossingszoekers… 

• De steunpilaren… 

• De ik-weet-niet-of-jij-wel-op-dit-forum-thuishoort-detectives…’ 

 

Pag.165: ‘Zal ik met mijn nieuw opgedane inzichten van het 

neuroplasticiteitsprogramma van Ashok Gupta nog steeds ontkennen dat mijn ziekte 

psychisch is? Nu, meer dan ooit, besef ik dat lichaam én brein samengaan, bewust en 

onbewust, bijdragen aan mijn huidige toestand. Ben ik echter enkel ziek geworden 

door een mentale disbalans? Dàt betwijfel ik.’ 

Inzien:  

https://www.obeliskboeken.nl/queeste/  

Recensies/Extra: 

https://www.gva.be/cnt/dmf20200116_04808705/iris-schrijft-boek-over-

chronische-vermoeidheid-niemand-heeft-een-kant-en-klaar-genezingstraject-in-de-

la-liggen  

https://www.irisscheys.be/hoe-verder  
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