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Soort boek/Stijl: Boekje met een verzameling citaten van 39 vrouwen en 2 mannen 
over hun ervaringen met vruchtbaarheidsproblemen en – behandelingen. Ze worden 
toegelicht en zijn geordend in hoofdstukjes waarin diverse thema’s aan bod komen. 
Elk hoofdstukje start met een voorbeeld van Denise zelf. Met een hoofdstuk 
vruchtbaarheidsproblemen voor Dummies. Helder geschreven, overzichtelijk 
weergegeven. 
 
Over de schrijfster: Denise Hilhorst (1971) is communicatieadviseur en 
tekstschrijver. Vanaf 2003 probeerde zij o.a. met behulp van IUI- en IVF 
behandelingen zwanger te geraken. Zij raakte zwanger van een tweeling. 
 
Korte beschrijving: In Open Zenuw beschrijven 41 personen en Denise hoe ze 
omgingen met hun vruchtbaarheidsproblemen. Ze beschrijven o.a. goede en 
verkeerde reacties, wat het met ze deed als anderen in hun omgeving wel zwanger 
raakten en wat ze wel en niet op hun werk vertelden als ze onder behandeling waren. 
Ze beschrijven ook wat troost heeft gegeven, aan wie ze vertelden dat ze problemen 
hadden en hoe ze reageerden op goedbedoelde opmerkingen en lastige vragen. In een 
hoofdstukje vertellen ouders en personen uit de directe omgeving hoe zij met de 
vruchtbaarheidsproblematiek omgingen en hoe zij die als omgeving hebben ervaren. 
Ook wordt in het boekje ingegaan op het contact met lotgenoten. 
 
Wat viel op: Dat dit boekje zo’n mooi overzicht geeft aan diversiteit in ervaringen. 
Dat ook de situatie waarin iemand verkeert bepaalt of een opmerking goed of slecht 
kan vallen. 
 
Citaten: Pag. 28: ‘Daniëlle (26): Mijn moeder heeft zich afgevraagd waarom het haar 
niet is gelukt een perfect kind te maken, ze voelde zich schuldig. Maar gelukkig kwam 
ze snel tot de conclusie dat het gewoon een foutje van de natuur is.’ 
Pag. 48: ‘Alleen jij kent de impact….. Cor (44): Slecht zaad, wisten mijn vrienden veel. 
Ze hadden portemonnees vol pasfoto’s. ‘ 
Pag. 75: ‘Ik krijg een sms-je en ik sms terug. Daarop krijg ik het antwoord : ‘Wat 
klink je blij, is er soms nog meer om blij over te zijn? “Een tijdje geleden vond ik deze 
suggestieve opmerkingen vreselijk. Dat doe je toch niet! ‘ 
 
Recensies: Marjolein Grömminger (http://www.freya.nl/) : “Dit boek geeft op 
treffende manier weer wat het met je doet om vruchtbaarheidsproblemen te hebben 
en hoe je vaak teleurgesteld (of juist uit onverwachte hoek aangenaam verrast!) kunt 
zijn door reacties uit je omgeving. Wat dit boek extra bijzonder maakt is dat ook 
mensen uit de omgeving van het paar met vruchtbaarheidsproblemen aan het woord 
komen. Ook zij hebben verdriet om het onvervulde verlangen van een kind, zus of 
vriendin. En zij weten ook niet altijd hoe ze iemand met vruchtbaarheidsproblemen 
het best kunnen helpen. Juist deze verschillende invalshoeken maakt het boek beslist 
het lezen waard.” 
Nationale Bibliotheekdienst: “Een simpel opgezet boek, voor iedereen begrijpelijk, 
bedoeld voor zowel mensen die zelf geconfronteerd worden met dit probleem als ook 
voor hun omgeving.” 


