
Marieke Ernest, Simone Hartman: ‘Breinchaos’ Uitpakken, ompakken en herpakken 
na herstel. Uitgeverij Balans creaties, 2020. ISBN 9789403612676 Zie ook:  
(Hersenletsel/ Burn Out/ Spiritualiteit/Alternatief / ED) 
 
Soort boek/ziekte stijl: 
 
‘Want waarom kan ik nog geen boek of tijdschrift lezen, geen televisie kijken? 
Waarom ren ik weg uit een supermarkt of vergeet ik spontaan waarvoor ik daar 
überhaupt gekomen ben? Ik krijg geen maaltijd gekookt zonder honderd keer het 
recept erbij te pakken en dat woord voor woord, regel voor regel te herlezen….’ 
(pag.7) 
 
Covertekst: ‘Marieke heeft haar leven aardig op de rit. Naast haar drukke baan en het 
gezin dat ze vormt met haar partner en zijn drie kinderen, is ze tevens een 
enthousiast en ervaren bergsporter. Ze doet aan ijs- en rotsklimmen en leeft haar 
passie in de bergen. Ook levert ze topprestaties in de amateur wielrenwereld. Tot ze 
op een dag in het vroege voorjaar van 2017 ten val komt met haar racefiets en daarbij 
hersenletsel oploopt. Dan komt Mariekes leven met een klap tot stilstand. Letterlijk. 
Ze belandt in een wereld die de hare niet meer is, op meerdere niveaus. Marieke laat 
zich niet klein krijgen. Ze vecht zich een weg terug uit die prachtige wereld waar ze nu 
nog niet wil zijn. Ze is hier nog niet klaar. Hoe zij zorgvuldig en hardwerkend, maar 
zeker ook met humor en een scherp observatievermogen, haar leven weer oppakt lees 
je in dit aangrijpende en tegelijkertijd bijzonder krachtige verhaal. Een verhaal over 
hersenletsel en revalidatie, dreigende burn-out en praktische spiritualiteit. Een 
verhaal over een stoere, sterke, lieve vrouw. Boven alles een verhaal over heel veel 
liefde. Wat doe jij als je leven er van de ene op de andere dag compleet anders 
uitziet?’ 
 
Over de schrijfster:  
Marieke Ernest (43 in 2020) woont samen en is stiefmoeder van 3 kinderen. Ze 
werkte op diverse plekken als verpleegkundige, is deskundige op het gebied van 
Infectiepreventie, Natuurvoedingskundige en eigenaar van Wortelslim. 
(https://www.wortelslim.com/ ).  Zie ook:  
https://www.linkedin.com/in/marieke-ernest-a71314183/?originalSubdomain=be en 
https://www.kekmama.nl/artikel/persoonlijk/marieke-doet-aan-ijsklimmen-het-
gaat-nooit-mis-maar-ik-kom-niet-zonder-blauwe  
 
Wat viel op:  
Marieke vertelt veel over haar leven. Het boek is opgedeeld in verschillende delen 
waarbij deel een gaat over de val, behandelingen, revalidatie,  nieuw evenwicht 
zoeken en vinden. Deel twee en drie (pag.41-104) schetsen haar leven waardoor je een 
goed beeld krijgt van de persoonlijkheid die Marieke is, hoe haar leven toe dan toe 
gelopen is, wat ze zoekt en wil in haar leven. Vanaf pagina 104 komt ze terug op het 
ongeval en de periode daarna en hoe ze een ‘nieuwe Marieke’leert kennen en 
waarderen.  

 
Citaten:  
Pag.9-10: ‘Inderdaad, direct de eerste maanden na mijn ongeluk zat ik alweer op de 
fiets. Geheel in lijn met wie ik ben, deed ik er alles aan om mijn leven zo snel mogelijk 
weer op de rit te krijgen. Ondanks mijn gedreven inspanningen ontdekte ik al gauw 
dat – of ik dat nu wil of niet - alles anders was geworden. PCS, NAH; het zijn voor mij 
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nieuwe afkortingen die sinds het ongeval mijn leven zijn binnengedrongen. Zo maar. 
Van het ene moment op het andere. Post Commotioneel Syndroom, Niet Aangeboren 
Hersenletsel…. Als ik echt iets wil, dan ga ik ervoor. Ik geef niet op. Zo zit het ook met 
dit verhaal. Al bleek het schrijven van een boek niet iets te zijn wat ik er ‘zomaar’ even 
bij kon doen-zeker nu niet meer;…  toch weet ik inmiddels ook dat het juist die chaos 
is die me creatiever maakt dan ooit. 
 
Pag. 40: ‘Ik leer het wel, dus, om in een sterk vertraagd tempo voor mijn doen om te 
gaan met de restklachten van mijn ongeluk.’ 
 
Pag.77: ‘Ik beschrijf mijn eenzaamheid, mijn wens om kinderen te krijgen en de 
eeuwige discussies over zijn dienstreizen en de afstand die daarmee tussen ons is 
ontstaan.’ 
 
Pag.134: ‘In ieder geval moet ik stevig uitpakken en flink wat bagage achterlaten. 
We zijn samen te zwaar denk ik, de oude en de nieuwe Marieke bij elkaar… Dat past 
niet meer allemaal tegelijk.’ 
 
Inzien: 
https://www.bol.com/nl/p/breinchaos/9300000020069707/  
 
Recensies/Extra: 
https://mailchi.mp/c297683cce4f/breinchaos  
https://www.findhealthclinics.com/NL/Berkel-en-
Rodenrijs/357807474325555/Balans-Creaties---Simone-Hartman 
‘Van de ene dag op de andere kan je leven zomaar anders zijn. Inmiddels zijn we ons 
daar allemaal wel weer van bewust. Voor Marieke werd haar leven ingrijpend anders 
na een ongeluk. 
Nadat de fysieke verwondingen zijn hersteld, blijkt haar brein niet meer te doen wat 
ze ervan gewend is. 'Breinchaos' noemt ze het, die momenten waarop ze zich pijnlijk 
bewust wordt dat haar leven niet meer is zoals het was. Marieke is een klimmer. Ook 
deze uitdaging pakt ze aan. Ze deelt haar persoonlijke zoektocht met ons in het te 
verschijnen boek 'Breinchaos'. …. Breinchaos is een verhaal over mij als mens 
geworden. Ik geef jou als lezer een kijkje in mijn leven en hoe mijn fietsongeval de 
zaken eens flink op zijn kop zette. Ik ben blij, enthousiast maar meteen ook 
verdrietig, jeetje wat is er toch ontzettend veel gebeurt!...’ 
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