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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

“Dit is zo herkenbaar. Geen arts heeft dit ooit met me besproken.” 
 
“De eerste totaalbenadering voor iedereen die energiegebrek heeft.” 
 
“Ik heb nog nooit zo’n heldere uiteenzetting gelezen over vermoeidheid. Een absolute 
aanrader!” 
 
Als gevolg van chronische aandoeningen kampen honderdduizenden mensen met 
vermoeidheid. Dit heeft grote impact op hun leven. Het huidige zorgaanbod, regulier en 
alternatief, heeft hiervoor geen goede aanpak. Nieuwe oplossingen laten op zich 
wachten. 
Dit boek springt in dat gat. Het biedt een andere kijk op vermoeidheid waardoor nieuwe 
oplossingen in zicht komen. Met elf strategieën voor energiek leven kun je direct zelf aan 
de slag! 
 
Over de auteur: 
Lottie van Starkenburg (1978) heeft meer dan twintig jaar ervaring met energiek leven 
met verschillende aandoeningen. Ze is gepromoveerd sterrenkundige, moeder van twee 
kinderen en werkt als adviseur en toezichthouder in de zorg onder het motto "gids in 
eigen-zinnig leven'. 
www.lottievanstarkenburg.nl 
 
Inzien: 
https://www.lottievanstarkenburg.nl/inhoud/  
 
Extra/Recensies: 
https://www.lottievanstarkenburg.nl/reacties-van-lezers/  
 
“Mooie en duidelijke opbouw en info. Ik denk dat ik er voor mijn cliënten heel veel aan 
heb. Dat vermoeidheid bijvoorbeeld niet alleen bestreden kan worden met uitrusten. 
Soms is dat nodig, maar het is belangrijk ook de ‘andere spieren sterk te houden’. Dat 
voorbeeld van dat kopje voor je uit houden is makkelijker als je de arm beweegt vind ik 
een mooie vondst die ik goed kan gebruiken.” – Jantine Dijkstra van coachpraktijk 
Bloeidaal 
 
“Heel helder hoe je vermoeidheidsklachten in beeld brengt, indeelt en onder verdeelt. 
Mooi, ook, hoe je jezelf open en toch ook helder neer zet in het boek en als voorbeeld 
gebruikt, zonder dat het alleen een ‘ervaringsboek’ wordt. De balans tussen 
voorbeelden, theorie en hoe in de praktijk te brengen vind ik knap gedaan.” – Caroline 
Bezemer 
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