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Over de schrijfster: De Belgische Kathleen Rams (1969) kreeg op 15-jarige leeftijd 
de diagnose ‘ziekte van Crohn.’ Ze deed de opleiding tot schoonheidsspecialiste en 
startte in 1990 een eigen zaak. Omdat haar ziekte op ging spelen moest ze die 
overdoen aan een ander. Ook haar relatie strandde toen. En de relatie daarna. In 
2002 trouwt ze met een tweede man met wie ze een Chinees dochtertje adopteert. In 
2005 scheidden zij, maar Cathleen blijft een gelukkige moeder. 
 
Soort boek/ziekte/stijl: Ervaringsverhaal waarin Kathleen Rams beschrijft hoe 
de ziekte van Crohn haar leven heeft beïnvloed en hoe zij, met deze ziekte in het 
dagelijks leven heeft leren omgaan. Goed leesbaar boekje. 
 
Korte beschrijving: In dit boek beschrijft Kathleen Rams hoe zij erachter kwam 
dat zij de ziekte van Crohn had. Zij had als kind regelmatig last van buikpijn en pijn 
bij “het grote toilet”. Ze vermagerde en kon regelmatig niet naar school toe. Op 15- 
jarige leeftijd kreeg ze een abces ter hoogte van de aarsstreek. Het abces barstte open 
en ze werd opgenomen in een ziekenhuis waar de ziekte van Crohn werd 
geconstateerd. Kathleen beschrijft hoe ze een periode lang tobde met de ziekte, 
medicijnen slikte en toch een opleiding afmaakte. Ze startte een zaak, raakte verliefd, 
maar steeds moest ze, door meneer Crohn die haar bezocht, afhaken. Na nog een 
relatie trouwde ze en maakte adoptieplannen, omdat ondertussen duidelijk was dat 
ze zelf geen kinderen zou kunnen krijgen. Ook dit huwelijk strandde, maar Kathleen 
was ondertussen blij met haar Chinese dochtertje en druk met het moederschap en 
diverse cursussen die haar levensinzicht vergrootten. Het moederschap gaf veel 
voldoening in haar leven. Het maakte haar tot een gelukkige vrouw, met een leuk 
dochtertje en de ziekte van Crohn. 
 
Wat viel op: Hoe moeilijk het is om te bevatten wat er aan de hand is als een 
diagnose voor het eerst wordt uitgesproken. Hoe groot de impact van een zware 
opstoot kan zijn en hoezeer je daar als Crohn patiënt rekening mee moet houden. 
Hoeveel levensvreugde Kathleen, ondanks alles kan halen uit het zorgen voor haar 
dochtertje. 
 
Citaten: Pag. 11: ’Amper nog 46 kilo, zo wit als de ziekenhuislakens zelf, overliep ik 
in mijn hoofd de gegevens die me werden toegespeeld… medicatie, onder controle, 
dat ging dan wel meevallen zeker. Alleen het woord “ziekte”, vond ik minder, ik had 
een “ziekte”…? Daardoor ging die wonde op die wel heel vervelende plaats, niet zo 
snel genezen, en dat was natuurlijk niet leuk.’ 
Pag. 16-17: ‘Mijn ouders en mijn dokter wisten me na een lang gesprek er toch van te 
overtuigen dat ik mijn gezondheid op de eerste plaats moest zetten. Dus in april 1991, 
nog geen twee jaar later, liet ik mijn opbloeiend zaakje, gestart met zoveel 
overtuiging, met zoveel overgave, noodgedwongen over aan iemand anders. Een héél 
pijnlijk moment in mijn jonge leven, een gevoel van mislukking, van leegte, onmacht 
en heel veel verdriet. Plus de reacties van sommige klanten tegenover mij, (…). 
Niemand “ziet” het en dan denken de mensen maar, ze ziet er toch goed uit, dus dan 
zal het allemaal nog wel meevallen en niet zo erg zijn.’ 
Pag. 52: ’Ondanks alles dat in het verleden gebeurde, ben ik een gelukkige jonge 



vrouw, die al een grote droom heeft waargemaakt… mijn lieve kleine meid. Dat een 
mensje zoveel geluk in iemand kan losmaken, zoveel vreugde kan uiten, waardoor je 
alles vergeet en denkt, dit is het echte leven.’ 
 
Recensies: Chris van Rompaey 
(http://www.gva.be/antwerpen/lier/guid/f667ebaca14a- 
44f0-a7ee-771fd51ec8fd.aspx 15/10): ‘Kathleen Rams (40) uit Lier schreef een 
autobiografie over hoe het is om met de ziekte van Crohn te leven. (…) “Toen ik acht 
jaar later weer eens in het ziekenhuis lag, ben ik aan mijn levensverhaal beginnen 
schrijven. Waarom? Simpel: om me bezig te houden. Die met de hand geschreven 
bladen heb ik dan tot zo'n vijf jaar geleden onberoerd gelaten. Toen kreeg ik opnieuw 
de drang om verder te schrijven.""Dat kwam omdat ik toen Jill geadopteerd heb. Die 
adoptie is trouwens het gevolg van mijn ziekte, want door allerlei complicaties kon ik 
niet meer zwanger worden. Nadat de ziekte van Crohn eerst mijn werk had afgepakt, 
zou ze dus ook mijn kinderwens van me afnemen. Dat heb ik niet laten gebeuren. Pas 
toen durfde ik het ook aan om mijn verhaal te publiceren."(…) Ik wil hiermee de 
ziekte wat beter bekend maken, want ik heb steeds het gevoel dat ik me moet 
verantwoorden. Zo zie je bijvoorbeeld uiterlijk niets aan mij, maar toch kan ik niet 
werken. Dat wekt soms onbegrip op."’ 


