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Over het boek:  
Zwanger zijn. Het is het mooiste wat een vrouw kan overkomen. In veel gevallen.Toch is 
een stralende zwangerschap geen vanzelfsprekendheid. In 10% van de zwangerschappen 
ontwikkelt de moeder serieuze complicaties met gevaar voor moeder en kind. 
Zwangerschapscomplicaties hebben een enorme impact op het lijf en het leven van een 
vrouw. 
 
Doordat er te weinig bekendheid en bewustzijn over dit thema is, worden de 
lichamelijke en psychische klanten vaak niet erkend door werkgevers, (bedrijfs)artsen 
en zelfs de omgeving van de vrouw. 
Het gevolg: je voelt je enorm eenzaam op je weg. 
Het komt goed met je! Heb vertrouwen! 
 
In Queen of Hearts, De Kracht van Kwetsbaarheid, ver tellen 6 bijzondere en 
succesvolle vrouwen die allen een probleemvolle zwangerschap hebben gehad hun 
verhaal.Verhalen over pijn en verdriet, maar vooral ook over vertrouwen en hervonden 
kracht. 
Een kracht- en inspiratiebron voor vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt of er 
misschien nog middenin zitten. 
 
In het boek vertellen zes krachtige, succesvolle vrouwen hun persoonlijke verhaal. 
Verhalen over pijn, twijfels, maar ook over hervonden kracht en levenslust. Ook 
journalist en tv-presentator Eva Jinek vertelt openhartig over haar zwangerschap en de 
problemen die ze daarbij ervaren heeft. Rianne Letschert schreef het voorwoord van 
Queen of Hearts en onderstreept hoe belangrijk het is voor werkgevers om oog te 
hebben voor de problematiek van zwangerschapscomplicaties. 
 
Over de schrijver: 
Chahinda Ghossein-Doha is cardioloog i.o. in het MUMC+, en Janou Boosten-Lamkin is 
manager bij Rabobank. 
 
De titel van het boek is ook de naam een onderzoeksproject: Queen of Hearts is de naam 
van een groot wetenschappelijk onderzoek naar de aanwezigheid van (de risicofactoren 
van) hart- en vaatziekten bij vrouwen die in het verleden een zwangerschapsvergiftiging 
hebben doorgemaakt, in vergelijking met vrouwen die gezond zwanger zijn geweest. 
(klik hier voor meer info) 
 
Inzien: 
https://webshop.queenofhearts.eu/product/voor-krachtige-vrouwen-van-krachtige-
vrouwen/  
 

https://queenofhearts.eu/wetenschappelijk-onderzoek/#queen
https://webshop.queenofhearts.eu/product/voor-krachtige-vrouwen-van-krachtige-vrouwen/
https://webshop.queenofhearts.eu/product/voor-krachtige-vrouwen-van-krachtige-vrouwen/


Extra/Recensies: 
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/boek-over-de-impact-van-
zwangerschapscomplicaties-%E2%80%98queen-hearts-de-kracht-van-
kwetsbaarheid%E2%80%99  
 
https://www.evajinek.nl/onderwerpen/artikel/5192815/queen-hearts-onderzoek-
placenta-hart-en-vaatziekten-vrouwen  

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/boek-over-de-impact-van-zwangerschapscomplicaties-%E2%80%98queen-hearts-de-kracht-van-kwetsbaarheid%E2%80%99
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/boek-over-de-impact-van-zwangerschapscomplicaties-%E2%80%98queen-hearts-de-kracht-van-kwetsbaarheid%E2%80%99
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/boek-over-de-impact-van-zwangerschapscomplicaties-%E2%80%98queen-hearts-de-kracht-van-kwetsbaarheid%E2%80%99
https://www.evajinek.nl/onderwerpen/artikel/5192815/queen-hearts-onderzoek-placenta-hart-en-vaatziekten-vrouwen
https://www.evajinek.nl/onderwerpen/artikel/5192815/queen-hearts-onderzoek-placenta-hart-en-vaatziekten-vrouwen

