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Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal van Lidwien van de Laarschot, die een bijna 
doodervaring had nadat ze van een paard gevallen was. Ze hield er een niet 
aangeboren hersenletsel (NAH) aan over. Het boek kent 11 hoofdstukken, waarin 
verschillende fasen uit het leven van Lidwien aan bod komen. Ze zijn in verschillende 
stijlen geschreven. Zo is de ziekenhuisperiode in dagboekvorm geschreven en met 
schuine letters afgedrukt, terwijl de bijdragen van hulpverleners vet gedrukt zijn 
opgenomen. Haar aantekeningen en herinneringen combineerde ze met het toen 
bijgehouden dagboek tot dit boek. 
Een verslag over persoonlijke groei en het leven met een NAH. Achteraan in het boek 
zijn een aantal van haar schilderijen opgenomen. Het boek is in eigen beheer 
geschreven en te verkrijgen door €14,70 over te maken op giro 4368288 t.n.v Lidwien 
van de Laarschot, Breda. o.v.v. postadres. 
 
Over de schrijfster: Lidwien van Laarschot (1962) groeide op in een groot 
katholiek gezin. Ze studeerde af aan de sociale academie te Breda als 
maatschappelijk werkster en had diverse baantjes. Ze werkte en reisde o.a. door 
Amerika voordat ze ging werken voor de COA, de centrale opvang voor asielzoekers. 
Daar vervulde ze gedurende vele jaren diverse functies. Ze bleef diverse cursussen 
volgen, schilderde en deed uiteindelijk de opleiding creatieve therapie en psycho-
synthese. In 1996 kreeg zij een zwaar ongeluk met een paard, waar zij NAH aan 
overhield. Het was een keerpunt in haar leven, waarna zij zich meer bezig ging 
houden met het `intuïtieve' Weten' (ziel). Lidwien zette zich in voor Cerebraal, een 
patiëntenvereniging voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, schildert en is 
vrijwilligster bij een hobbyclub. Lidwien woont in Breda, en geeft ook lezingen. Zie 
http://punt.avans.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=10421& 
Itemid=43Zie 
http://punt.avans.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=10421& 
Itemid=43 
 
Korte beschrijving: In Op zoek naar de zin van mijn leven schetst de schijfster 
haar jeugd en opleidingsjaren om vervolgens langer stil te staan bij de betekenis van 
een ongeluk dat zij kreeg in 1996. Lidwien was met een groepje ruiters gaan rijden op 
het strand. Haar paard stierf terwijl ze in rengalop reden en Lidwien viel met haar 
hoofd op het zand en bleef liggen. In het boek staat beschreven dat ze weken in coma 
en subcoma lag en een nieuwe werkelijkheid leerde kennen van haar bijna 
doodervaring. In het ziekenhuis werd hersenletsel geconstateerd en een lange periode 
van revalidatie brak aan in revalidatiecentra, via de PAAZ, dagbehandeling en later 
ook bij Cerebraal. 
Lidwien beschrijft hoe ze eerst ontkende dat er iets was, depressief was, daarna leerde 
loslaten wat ze niet meer had om vervolgens te accepteren wie zij nu is. Ze beschrijft 
wat haar daarbij heeft geholpen en hoe ze haar leven opnieuw moet inrichten. Ze 
spreekt over Lidwina en Lidwine, personen die zij leert loslaten na de werkelijkheid 
van haar bijna dood ervaring te hebben leren kennen, om de Lidwien van nu te 
accepteren en te kunnen zijn. Ze schrijft ook over verdriet, drukte, 
concentratiestoornissen en het vergeten van gebeurtenissen. Door opnieuw en anders 
te kijken naar ervaringen uit het verleden met behulp van spiritualiteit en creativiteit. 



Door deze kijk op de gebeurtenissen te combineren met de realiteit van het andere 
leven dat zij zag door de bijna dood ervaring, vindt zij een nieuw evenwicht. Lidwien 
zoekt zo naar de zin van haar leven. Kortom, ze beschrijft hoe het zoeken is gegaan 
naar haar manier om met een niet aangeboren hersenletsel te leven en wat daarbij 
komt kijken. 
 
Wat viel op: Ik was erg onder de indruk van de dagboekaantekeningen van 
Lidwien. Daar wordt duidelijk hoe moeilijk het voor Lidwien was om ook simpele 
gebeurtenissen die pas gebeurd waren te onthouden. En dat dan haar omgeving 
moest vertellen dat ze iets hadden gedaan, bijvoorbeeld haren epileren. Het is ook 
ontroerend om te lezen hoeveel moeite Lidwien doet om zichzelf weer te leren 
accepteren en dat daarbij spiritualiteit voor haar een goede steun is, om haar goede 
leven te vinden. Ze schrijft er openhartig over. 
Mooi vind ik ook dat meerdere personen hun visie gaven over hoe ze Lidwien 
aantroffen of leerden kennen, of zorg verleenden. Dat maakt het beeld over hoe 
het is om met een NAH te leven completer. 
 
Citaten: Pag. 61:‘Het gaat vanochtend niet. Er is gister iemand gekomen op de 
kamer. Licht aan tot twaalf uur.(…) Mijn hoofd doet pijn. Ik vergeet zoveel. Gister nog 
weggeweest naar het huis van mijn ouders. Nu weet ik het niet meer. Ik heb zoveel 
meegemaakt. Zoveel meegemaakt en nu is het weg. Aan de ene kant word ik gek van 
tabletten, aan de andere kant geven ze mij rust. Ik weet niet meer wat ik met mijn 
leven wil. En maar praten.(..) ‘ 
Pag. 161:’Door de depressie zag Lidwien haar leven op aarde niet meer zitten, maar ze 
wist dat ze niet dood kon gaan, omdat zij dan weer terug zou komen. Lidwiens 
werkelijkheid van haar bijna doodervaring was haar basis, en nu achteraf gezien ook 
haar redding.’ 
Pag. 191: ‘Martin schreef voor het ziekenhuis en de revalidatie het volgende over wat 
hij merkte van haar hersenletsel: “ Haar korte termijngeheugen functioneert beneden 
gemiddeld. Als het gaat om ‘waar zijn we geweest’, ‘hoe moeten we reizen’, en te 
nemen routes die al eens eerder afgelegd zijn wordt het een zwart gat. (..) Af en toe 
heeft ze een energie dip, of een down periode. Na rust en wat eten gaat het weer. Ook 
al weet ze dat ze intelligent is, kost het haar veel energie om denkprocessen op gang te 
houden. 
Pag. 228: ‘In mijn ‘draaiende kolk’ nu in 2007, ben ik weer in een balans gekomen. Ik 
sta gelukkig op goede voet met mijzelf en ik werk aan het evenwicht van de gevende 
en de ontvangende kant. En ‘het gouden draadje’ met Klaas is goed.’ 
 
Recensie: Peter Houtepen InternetBode EPaper - 3/12/2008 - Page 1 : (..) 
‘De zoektocht naar de zin van mijn leven maakte tot mijn ongeluk in 1996, 
bewust en onbewust, een groot deel van mijn leven uit. Daarna kwamen mijn 
gevoelens op de voorgrond en kreeg ik contact met mijn ziel." Zeven jaar 
geleden hoorde Lidwien dat ze een boek mocht schrijven. Het heeft tot vorig 
jaar geduurd eer ze al haar ervaringen, emoties, gedachten, patronen etcetera 
een plaats had gegeven. (..) Het is Lidwiens openhartige verslag over de 
gevolgen van niet aangeboren hersenletsel en de acceptatie hiervan. (…) 'Op 
zoek naar de zin van mijn leven' is niet alleen een boek voor lotgenoten, maar 
ook voor hun dierbaren en iedereen die zich voor NAH interesseert.’ 


