
Mariska Boshoven: ‘Bij jou weet je het maar nooit’ Uitgegeven in eigen beheer, 
Utrecht 2021. ISBN 9789083123608 https://www.bruna.nl/boeken/bij-jou-weet-je-
het-maar-nooit-9789083123608 ( Lymfeklierkanker, Ziekte van Hodgkin/ 
Communicatie/ Hulpverlenersrelatie/ Emoties/ ED)  
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Achterflap tekst: ‘‘Vandaag voel ik de angst om te verliezen. Ik wil Fynn zien 
opgroeien en ik ben bang dat het me niet gegeven wordt. Maar ik wil de angst niet 
groter laten worden.’ 
 
Mariska is 34 weken zwanger als ze in 2016 de diagnose lymfeklierkanker krijgt. Blije 
babydozen maken plaats voor informatiemappen over chemokuren en 
pruikensessies. Tien dagen later komt Fynn ter wereld en kort daarna start de chemo. 
Het lijkt overzichtelijk, een half jaar behandelen en 90 procent genezingskans. Maar 
alles loopt anders. ‘Bij jou weet je het maar nooit’, hoort ze te vaak van haar artsen. 
Vier jaar later is ze – tijdelijk – schoon, nadat de ziekte twee keer is teruggekomen. Al 
die tijd houdt ze een dagboek bij. Een nuchter, openhartig en ontroerend verslag over 
de impact van kanker op een pril gezin, over vallen en opstaan, angst en vertrouwen 
en over het dagelijks leven met een klein kind. Met praktische tips voor patiënten, 
naasten en zorgverleners.’ 
 
Over de schrijfster:  
Mariska Boshoven (1974) werkte na haar studie in verschillende communicatie- 
redactionele- en voorlichtingsfuncties. Onder andere vijftien ervaring in de medische 
sector, onder meer als persvoorlichter bij het Radboudumc. Daarnaast gaf ze 
freelance- media- en communicatietrainingen. Nu werkt ze als redacteur voor 
ParkinsonTV. Mariska Boshoven woont in Utrecht met vriend en zoontje. 
Zie ook: https://www.mariskaboshoven.nl/over-mij  
 

Over het boek:  
https://www.mariskaboshoven.nl/boek  : ‘….Beseffen dat kanker deel uitmaakt van je 
leven is een heel nieuwe fase waarin ik en mijn gezin onze draai moeten vinden. Fynn 
is inmiddels een blije, nieuwsgierige en actieve kleuter voor wie de wereld zo normaal 
mogelijk moet blijven doordraaien en voor ons ook. Met de kanker altijd op de 
achtergrond en soms op de voorgrond is het de kunst om nu te leven. Om niet in de 
wachtstand te gaan maar te genieten van wat er wel kan, te lachen en vooral plannen 
te maken, voor vandaag, morgen, volgende week, voor volgend jaar, voor later. Vier 
jaar lang heb ik een dagboek bijgehouden. ….  
We zijn niet de enigen die op een reis met onbekende bestemming gestuurd worden. 
Voor die mensen en voor de hulptroepen en reddingsdiensten onderweg wil ik graag 
ons verhaal vertellen. 
In de wetenschap dat elke mens en elke reis anders is. Maar mocht je iets lezen wat je 
aanspreekt of wat je helpt bij het bepalen van jouw route, stop het dan vooral in je 
rugzak! In dat geval is mijn doel bereikt.’ 

Wat viel op:  
Natuurlijk de beschrijving van de rollercoaster waarin de schrijfster en haar man 
terecht kwamen vanaf het moment dat bij Mariska lymfeklierkanker werd 
geconstateerd gedurende de 34e week van haar zwangerschap. En zwanger werd ze 
met behulp van IVF. De keuzes die dan gemaakt moeten worden, de verschillende 
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sferen. De fijne en minder fijne ervaringen met hulpverleners. 
Het boek bevat ‘bagagestukken’, inzichten en tips op pagina 249-266. 

 
Citaten:  
Pag.6-7: ‘Mariska vertelt dat het serieus wordt, als je geen coassistenten meer aan je 
bed ziet maar alleen maar ‘echte’ dokters en professoren. … Eén tip voor 
zorgverleners bleef bij me hangen: ‘Professionele afstand sluit oprechte 
betrokkenheid niet uit. Het belang om door hen gezien te worden als moeder, als 
partner, als mens en niet als patiënt komt constant in dit boek naar voren.’ 
 
Pag.42: ‘De verpleegkundigen hebben een briefje op mijn kamer gehangen met de 
tekst: NIET STOREN, MITS HEEL NOODZAKELIJK!’ 
 
Pag.46: ‘Fynn is inmiddels elf dagen thuis en ik krijg mijn bestralingsmasker 
aangemeten.’ 
 
Pag.85: ‘Hij kijkt me amper aan en zegt nog steeds rommelend met zijn pc: ‘O ja, die 
hebben we net besproken. Als ik het goed heb, is er weer op twee plaatsen 
tumoractiviteit.’ 
 
Pag.135: ‘Ik ben klaar met de beperkingen. Ik wil, moet en zal overleven. Maar ik weet 
niet hoe en daar ben ik boos over. Hoe vind ik balans, als alles op zijn kop lijkt te 
blijven staan?’ 
 
Pag.146: ‘Fynn staat vandaag voor het eerst helemaal zelfstandig, zomaar ineens. Hij 
doet dat twee keer en dat is weer zo’n moment waarop je je de meest trotse en blije 
moeder voelt.’ 
 
Pag.256: ‘Omdat ik de afgelopen jaren voortdurend ben geconfronteerd met mijn 
sterfelijkheid, ben ik  gerichter herinneringen gaan maken, in de hoop dat ik ze later 
allemaal met Fynn kan delen.’ 
 
Inzien:  
https://www.bol.com/nl/p/bij-jou-weet-je-het-maar-
nooit/9300000023206217/#modal_open  
 
Recensies/Extra: 
https://www.mariskaboshoven.nl/media  
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