
Femke : ‘1166 Droomritten.’ Uitgeverij Penn, Leeuwarden 2009. ISBN 
9789077948392 (Onverklaarde ziekten/Darmziekten/1/+PO) Zie ook: 
www.femkefoundation.nl 
 
Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal van Femke van Idsinga en haar moeder Hanny 
over het leven met een niet te opereren rotatie in de dunne darm, een aandoening die 
Femke vanaf haar geboorte heeft. Haar moeder Hanny schrijft haar verhaal parallel 
aan dat van Femke in een kleiner lettertype met rode inkt gedrukt. Dicht bij de 
ervaring geschreven, goed leesbaar, aangrijpend. 
 
Over de schrijfster: Femke van Idsinga (1994) en haar moeder Hanny wonen in 
Malden. Ze is 15 jaar, heeft een zus Merlijn, een tweede opa Jan, een paard, konijn en 
hond Zeli. Femke heeft een niet te opereren rotatie in de dunne darm en is daardoor 
haar hele leven al ernstig ziek. Femke richtte in 2009 samen met haar moeder de 
stichting ‘Femke foundation’ op voor de ‘vergeten’ groep jonge zieke mensen en hun 
familieleden. Zie www.femkefoundation.nl 
 
Korte beschrijving: In dit boek vertellen Femke en Hanna hoe zij vanaf de 
geboorte leven met de ziekte van Femke en naar de juiste behandeling zoeken. 
Femke beschrijft wat ze meemaakt, hoe het komt dat ze vele jaren via een sonde 
voeding kreeg en hoe een mislukte operatie haar probleem erger maakte. Ze zal nooit 
normaal kunnen eten en leeft op sondevoeding. Hoe haar halve leven zich in het 
ziekenhuis afspeelt, omdat ze vele malen wordt opgenomen in het ziekenhuis. Wat 
daar leuke en niet leuke ervaringen en ook hulpverleners zijn. Ze werd gepest op 
school, kon niet gewoon meespelen, werd vaak niet begrepen. Hanna schrijft meer 
over hoe de zorg voor Femke was. Hoe lang het duurde voordat ze werkelijk de zorg 
kregen die bij Femke past. Hoe ze gedwarsboomd werden door een nieuwe specialist 
die de behandeling van haar specialist overnam toen die met pensioen ging. Hoe 
deze specialist alle onderzoeken en behandelingen negeerde en vond dat er sprake 
was van een psychologisch probleem, waarvoor o.a. gezinstherapie en eettherapie 
nodig waren. Dat deze specialist zover ging om de kinderbescherming in te zetten 
omdat Hanna dat niet ziet zitten, gesteund door andere specialisten en onderzoeken. 
Dat hij zijn foute diagnose niet toegeeft en geen excuses maakt. Dat Hanna langdurig 
vast zit aan de diagnose van deze specialist en er pas omheen kan als het met Hanna 
weer slechter gaat. De impact die dit alles op hun gezin heeft, ook op zus Merlijn is 
groot. Gelukkig leren ze door stom toeval, via via, ‘opa Jan’ kennen. Opa Jan is een 
oud marinier met eigen kleinkinderen en familie die geraakt wordt door Femke en wil 
proberen haar leven leuker en draaglijker te maken. Hij maakt dat een aantal wensen 
van Femke in vervulling gaan en wordt voor Hanna een grote steun als ze conflicten 
moet uitvechten en opkomt voor haar kind. Femke beschrijft de autoritten met hem 
en de verrassingen die hij voor haar verzorgt. Pubers zonder duidelijk ziektebeeld 
vallen buiten de doelgroep van charitatieve instellingen. 
Daarom heeft Femke de Femke foundation opgericht, opdat ook voor deze pubers 
wensen in vervulling kunnen gaan. Een deel van de opbrengsten van het boek zijn 
voor de Femke foundation. 
 
Wat viel op: Ik vond het schokkend dat een arts in staat is de kinderbescherming 
op Femke en haar moeder af te sturen, omdat hij niet gelooft dat er lichamelijk wat 
aan de hand is. Femke moet maar naar de psycholoog en op eettherapie. Dit terwijl 
diverse andere artsen wel vinden dat er wat aan de hand is en haar moeder zelfs apart 
nemen met het advies naar een ander ziekenhuis te gaan. ( Zie citaat) Het is 



schokkend om te lezen dat een arts zo’n machtspositie heeft en die ook zo gebruikt en 
wat voor impact dat heeft voor iemand met een (dan nog) MOOCA (= Medisch 
onverklaarde of omstreden chronische aandoening). Het wordt tijd dat artsen en 
samenleving daar beter mee leren omgaan. De mens leren zien met een aandoening, 
lichamelijk of geestelijk, en dan zoeken naar de best mogelijke therapie en 
behandeling. Het is een voorbeeld van wat Jet Isarin illustreert in haar boek Kind als 
geen ander, dat dokters kijken naar het wat en niet naar de wie, terwijl Hanna kijkt 
wat bij haar kind past. Het pleit nog eens voor zorg die samen met de patiënt wordt 
bedacht. 
Ook is het goed om synchroon het verhaal van moeder en dochter te lezen, waarbij 
Femke vertelt wat haar op dat moment sterk bezighoudt, terwijl haar moeder vaak 
ook uitlegt hoe de wereld daaromheen georganiseerd wordt. 
 
Citaten: Pag. 72-73:’ Tegelijk durfde ik hem ook niet te vertellen dat Femke na de 
scoop weer was gaan spugen. Het enige antwoord van deze arts zou toch maar zijn,--- 
de psycholoog. In de parkeergarage is inmiddels iedereen weg en de chirurg zegt dat 
hij zich ernstig zorgen maakt om Femke. Hij heeft de maagdarmpassage van Femke 
gezien en is niet blij met wat hij zag. Hij constateert een verwijding net achter de 
maag van Femke en net achter die verwijding zit een vernauwing. De bypass, een 
omleiding die gemaakt is, functioneert niet en er zit een knik in Femkes darm.(…)De 
chirurg geeft toe: ‘als artsen het niet meer weten en angstig zijn, zoeken ze een andere 
mogelijke oplossing. Ze schuiven de problemen voor zich uit. Maar ik zou het wel 
weten als Femke mijn kind was. Jullie moeten zorgen dat jullie in een ander 
ziekenhuis komen.’ 
Pag. 164: ‘Ik heb veel verpleegkundigen zien veranderen van jonge grappenmakers tot 
knorrige oersaaie serieuze mensen. Het lijkt wel of ze door de jaren heen zoveel 
ellende zien, dat ze niet meer vrolijk kunnen zijn. Misschien komt het ook omdat ze 
zelf kinderen krijgen en nu andere zorgen hebben. Ik weet het niet, maar ik vind het 
wel jammer. Ik vind het geintrappen met de jonge verpleegkundigen nou net zo leuk. 
Naast het elkaar achtervolgen en natspuiten met injectienaalden hebben we vele 
kussen- en knuffelgevechten gehouden. Ook gingen we scoubidou-knopen maken 
met infuusdraden of nagels van verplegers lakken met allerlei kleuren, zodat ze de 
hele dienst voor schut liepen.’ 
 
Recensie: http://video.aol.co.uk/video-detail/presentatie-boek-femke-1166- 
droomritten/4045807969 ( …) 
Femke heeft haar levensverhaal, in en buiten de ziekenhuisdeuren, op 
indrukwekkende wijze beschreven. (…)Alles geeft moeder Hanny op voor haar 
dochter. Samen met Femke beschrijft ze haar verhaal op aangrijpende wijze, vol 
spanning, pijn en zorg. Maar tegelijk is er veel plezier en zijn er hilarische momenten. 
(…) 
http://main.heuving.eu/?tag=femke-foundation: Doodziek, aanstellerij of foute 
diagnose? Ruim een half miljoen Nederlanders hebben een ziektebeeld waarvoor 
artsen geen medische verklaring hebben. Ze worden vaak doorverwezen naar een 
psycholoog, tot wanhoop van de patiënt. Het overkwam ook de 15-jarige Femke van 
Idsinga uit Malden. Ze is veroordeeld tot sondevoeding. Waarom moest het zeven 
jaar duren voordat de artsen ontdekten dat ze nooit normaal zou kunnen eten? 
Femke van Idsinga beschrijft in het boek ‘Femke – 1166 droomritten’ optimistisch, 
ontroerend en zonder gêne haar ongelooflijke leven thuis en in de vele ziekenhuizen. 
Wat voor lol je kunt beleven met lieve verpleegkundigen, maar ook welke angsten je 
uitstaat voor soms wrede medici. En hoe het voelt als je einde in zicht lijkt, na de 



zoveelste complicatie. Doorlopend onder het verhaal van Femke beschrijft moeder 
Hanny de gevoelens, die deze strijd op leven en dood bij haar losmaken. Moeder 
Hanny blijft vechten voor haar dochter op gevoel en intuïtie. Zij is de kwelgeest voor 
de bevlogen artsen. Maar gaat dat niet ten koste van haar werk, familie, dochter 
Merlijn en van zichzelf? De ziekte bracht haar ook geluk, wensen werden 
werkelijkheid. Door de verkoop van haar fietsje op Marktplaats leerde ze een wel heel 
bijzondere Ferrari-eigenaar kennen. Sinds een droomrit in de Ferrari F40, met haar 
nieuwe ‘opa Jan’, kreeg het leven weer smaak. 
Femke foundation: De meervoudige problemen van Femke waren alleen te plaatsen 
bij de ‘wezenziektes’. Voor haar, en haar vele lotgenoten, ontbreken 
patiëntenverenigingen. Er is geen organisatie, zoals voor o.a. hartproblemen, reuma, 
diabetes en kanker, waar zij concreet bij kunnen aankloppen. (…) 


