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Soort boeken/stijl/ziekte: Ervaringsverhaal van Marjo, getrouwd met Cor die een 
hartinfarct krijgt. Het boek is in de ‘ik’ vorm geschreven als een soort dagboek vanaf 
het moment dat Marjo te horen krijgt dat Cor gedurende zijn werk een hartinfarct 
heeft gekregen. Het is een ‘ervaring’ ervaringssverhaal, d.w.z dicht op de personen 
geschreven. 
 
Over de schrijfster: Marjo Gerardu (1950) deed de opleiding voor dokters-
/tandartsassistente, werd hoofd van een administratieve afdeling, volgde een cursus 
kinder- en jeugdpsychologie en astrologie en legde zich toe op het maken van 
karakterhoroscopen. Marjo heeft ook een lotgenotengroep opgezet op msn, De 
vergeten partner. Bedoeld voor partners van hartpatiënten. 
 
In het eerste boek beschrijft Marjo vanuit haar perspectief van echtgenote wat haar 
overkwam toen haar man Core en hartinfarct kreeg. Hoe het was om het bericht te 
krijgen, hoe ze daarna naar het ziekenhuis ging waar hij lag. Hoe de dagelijkse gang 
van zaken omgegooid werd. Hoe de behandeling van de artsen was en de bejegening 
ten opzichte van haar. Marjo beschrijft waarom ze kritiek heeft op die bejegening. Ze 
beschrijft de problemen die Cor en zij tegenkomen, welke angsten ze voelde, boosheid 
en verdriet en hoe ze daarmee omging. Hoe ze zaken voorvoelde, ook via astrologie. 
Hoe ze veranderd zijn en nu in het leven staan. 
 
In het tweede boek vertelt ze waarom en hoe ze een lotgenotengroep heeft opgericht 
voor partners, hoe die haar en de andere partners hielp,wat de omgeving daarvan 
vond. Wat ze zelf meemaakte en de personen (andere partners en chronisch zieken) 
in haar omgeving. Ze beschrijft met name wat er gebeurt als angsten domineren.  
 
Wat viel op: De boosheid op behandeling van artsen, dat ze heel dicht bij haar eigen 
ervaring van partner blijft, dat ze vindt dat ze een harde leerschool heeft doorlopen, 
maar het toch de levensloop is. 
 
Citaten: Inleiding:’Heren doktoren, de informatie en het stukje aandacht naar mij, 
de partner, had er moeten zijn. Toch wil ik jullie bedanken voor de goede zorgen naar 
Cor, anders was hij nu niet meer bij ons geweest.’ 
pag. 31: ‘Ik vraag me af hoeveel ik er nog bij kan hebben? Kan ik dit nog allemaal 
verwerken en hoe? Morgen begint het zware leven, met Cor, maar zonder Tim (= de 
hond CP).’ 
Tweede boek: pag. 150: ‘Weet u wat het ergste is, ging hij verder. De artsen hebben 
geen tijd meer voor de mensen. Je bent maar een nummer. Ik moet maar raden hoe 
het verder met mijn vrouw zal gaan. Voor een goed gesprek is er geen ruimte meer. 
Ziekenhuizen zijn menselijke fabrieken geworden… ‘ 
Pag. 173 ‘De laatste tijd heb ik me steeds vaker afgevraagd of de afgelopen jaren, 
verloren tijd waren geweest. …verloren tijd niet bestaat. Het is gewoon onze 



levensloop. Tijd heelt alle wonden al duurt het soms jaren. Het mooiste voorbeeld 
daarvan ben ik zelf. 
 
Recensie: http://sixssite.websitemaker.nl/sixssite/140135 
In Levensloop! beschrijft Marjo haar ervaringen, haar strijd, en het succes dat ze met 
al die anderen behaalde. Dit is een behartenswaardig boek voor iedereen die dagelijks 
met een ernstig zieke heeft te maken: het medisch personeel, de patiënt, en vooral 
ook: de partner. 


