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Soort boek/ziekte stijl: 
Dit boek is geschreven op basis van een promotieonderzoek van de schrijfster, zelf 
ervaringsdeskundige. In het boek komen zestien personen aan het woord met MSD, 
CVS,  de ziekte van Parkinson, reuma, de ziekte van Bechterew, Diabetes type 1, 
migraine, spasmofilie fibromyalgie de ziekte van Addison en een neuromusculaire 
aandoening over hun leven met een chronische aandoening.  
 
Na een algemene inleiding over verhalen, narratief onderzoek, en gezondheid en 
ziekte, worden de personen voorgesteld en ingegaan op wat het betekent om klachten 
te krijgen, een diagnose, de verkeerde diagnose, behandelbaarheid en reacties van de 
persoon zelf en anderen. Vervolgens wordt ingegaan op verschillende aspecten van de 
beleving van de ziekte: impact op leven, fysieke klachten, mentale aspecten, en 
lichaam en geest samen.  De hoofdstukken vier tot en met zeven behandelen sociale 
relaties, zelfmanagement, het dagelijks leven en de zin van dit leven, waarna een 
slotbeschouwing volgt. Het boek bevat een dankwoord, bibliografie en twee bijlagen 
met informatie zowel voor Nederland als België. Het boek is geillustreerd met een 
aantal zwart wit tekeningen. In blauwe kaders staat extra informatie over ziekten of 
andere nuttige informatie. 
   
http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?ID=9789085750840 
Traditioneel wordt elke ziekte door de arts, en gewoonlijk ook door de patiënt zelf, 
gezien binnen het kader van een welbepaalde diagnose. Voor iedere aandoening is er 
specifieke zorg en medicatie. We zien echter, los van de diagnose, heel wat 
overeenkomsten in de ervaringen van personen met een chronische aandoening. De 
meesten worden geconfronteerd met vermoeidheid, pijn en onzekerheid, maar ook 
met organisatorische of financiële problemen, met moeilijkheden in contact met 
huisgenoten, vrienden of collega’s. 
 
An Debaene liet zestien personen aan het woord die getuigden over hun ziekte. 
Daarmee hoopte zij die overeenkomsten en parallellen te vinden. Met dit boek wil zij 
de persoon met een chronische aandoening erkenning geven, personen met 
verschillende chronische aandoeningen dichter bij elkaar brengen en de samenleving 
wijzen op de verschillende aspecten die het welbevinden en de levenskwaliteit van de 
chronisch zieke mee bepalen. Wat ervaren zij hetzelfde, wat bindt hen en hoe zouden 
zij een steun kunnen betekenen voor elkaar? Maar ook, wat kunnen anderen, niet 
chronisch zieken en zorgverleners ‘mee-dragen’ en doen. 
Dit boek steunt op haar wetenschappelijk onderzoek aan het Centrum voor 
Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen, onder leiding van prof. dr. 
Hilde Bastiaens en dr. Luc Debaene. 
 
Over de schrijfster:  
http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?ID=9789085750840 
De Belgische An Debaene is licentiaat in de communicatiewetenschappen 
(KULeuven) en contextueel therapeut (Leren over Leven). Zij lijdt aan een chronische 
aandoening en is daardoor ervaringsdeskundige.  
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Wat viel op:  
Een mooie, ziekte overstijgende, narratieve studie, waarin gemeenschappelijke 
problemen met een chronisch ziekte worden besproken.  
Gebruik wordt gemaakt van het begrip ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber  
(in bijlage twee wordt dat gevisualiseerd getoond). 
Zes mannen en tien vrouwen deden mee met een leeftijd tussen de 24- 65 jaar. Hun 
ervaringen worden geordend onder thema’s geciteerd. 
In de slotbeschouwing staan een aantal mooie observaties bij elkaar, die de schrijfster 
ook op haar eigen leven betrekt. 
 
Citaten:  
Pag.15-16: ‘Ik heb zelf al heel lang een chronische aandoening. De interesse voor dit 
onderwerp is van daaruit gegroeid…. Als narratief onderzoeker mag ik registreren. 
Een woord is een woord, een zin is een zin. Ze hebben betekenis. De persoon maakt 
zelf het verhaal, de tekst, geeft zijn betekenis en klemtoon. Mijn taak is ordenen, 
analyseren, en neerschrijven. Ik mag bij de woorden van de personen blijven en dat 
voelt goed.’ 
 
Pag. 64-65: ‘De diagnose 
…. Voor sommigen is dit het begin van een nieuw leven, een nieuwe start, met een 
behandeling en medicatie. Naast deze aspecten is het voor velen ook het moment van 
erkenning. Ik ben niet gek, ik ben geen zeur of klager, ik lijd aan een chronische 
aandoening. …. 
Els, persoon met MS, 56 jaar: ‘Op vrijdag 13 augustus 1993 heb ik de 
diagnosemultiple sclerose gekregen. Die dag staat in mijn geheugen gegrift, vrijdag de 
13de.’ 
 
Pag.221-226: ‘De zin van dit leven 
…. Al deze personen maken zich zorgen over de toekomst. Hoe gaat de ziekte 
evolueren? Zal het traag gaan of snel? Hoe zal ik binnen vijf jaar zijn? Ga ik hulp 
nodig hebben, en zo ja, hoeveel? Beland ik in een rolstoel? Vragen, bedenkingen, 
waar geen bevredigend antwoord op komt.’ 
 
Pag.236-237: ‘Ik ben mijn ziekte niet, maar mijn ziekte beïnvloedt wel mijn sociale 
relaties en al mijn doen en laten. … Zonder een diagnose ben je niets…Als je 
chronisch ziek wordt, moet je opnieuw leren leven op een ander ritme… Toch heb je 
maar recht op financiële tegemoetkomingen of aanpassingen als je officieel erkend 
bent….’ 
 
 
 
 


