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Over de schrijfster: Jacqueline Koedam is in navolging van Angela Clavaux 
haar ervaringen met bekkeninstabiliteit gaan opschrijven en uitgeven. 
 

Stijl: directe stijl in de ‘ik’vorm. Het boek is ingedeeld met hoofdstukken als 
ziekenhuisopname, periode na ziekenhuisopname, revalidatie, aanpassingen en 
hulpmiddelen. Zo worden praktische tips verwerkt. 
 

Korte samenvatting: Het boek begint met een inleiding van Adelheid den 
Hollander, de oprichtster van de patiëntenvereniging voor bekkenproblemen in 
relatie tot symfysiolyse. Zij legt uit wat bekkeninstabiliteit inhoudt. Daarna vertelt 
Jacqueline wanneer de bekkenklachten ontstonden, al op haar 24e jaar, tijdens haar 
eerste zwangerschap in 1988. Ondanks alle behandelingen herstelde zij niet. Ze 
beschrijft hoop en wanhoop, onbegrip van artsen, hulpverleners en omgeving, 
behandelingen die geen verbetering gaven, en ook haar tocht langs hulpverleners die 
verbetering gaven, regulier en alternatief. Ook beschrijft zij hoe zij heeft leren 
omgaan met de klachten en de pijn. Eerder verschenen vergelijkbare persoonlijke 
relazen van Judith Kouwenhoven 'Bekkeninstabiliteit' Angela Clavaux-van den Bosch 
'Op weg naar morgen' en Corina Heijstek: 'Twee jaar van m'n leven' 
 

Wat viel op: Soms staan woorden dik gedrukt, om iets te benadrukken. 
 

Citaten: pag. 12: ‘In dit boek beschrijf ik mijn verhaal over het leren leven met 
deze chronische aandoening. Het gaat over de ‘strijd’ die ik geleverd heb om te komen 
waar ik nu ben.’ 
Pag. 57: ‘Wie ik erg gewaardeerd heb, is een studente die ons eten kwam brengen. Zij 
was er om het weekend,maar de keren dat zij er was werd ik echt verzorgd en dat 
vond ik eigenlijk best fijn.’ 
 

Recensies: Dit boek is niet alleen verhelderend voor patiënten met 
bekkeninstabiliteit zelf, maar ook voor de mensen in hun omgeving, hulpverleners 
enz. 
Verboden en beperkingen alleen halen weinig uit; minstens zo belangrijk zijn kennis, 
inzicht en optimisme. En daarvoor zorgt dit boek!’ Adelheid den Hollander. (Op de 
achterflap van het boek.) 


