
Recensie: Gonny ten Haaft 
 
Mirjam Verschure: ‘Heftig het boek.’ Wat een operatie in je eigen ziekenhuis 
met je kan doen. Uitgegeven Mirjam Verschure/Ars grafische Druk, Roermond 2009. 
ISBN 9789090249193 ( Darmkanker/PTSS/1) Zie ook: www.heftighetboek.nl 
 
Soort boek/stijl/ziekte: Ervaringsverhaal van Mirjam Verschure. Haar eigen 
verhaal over hoe zij op jonge leeftijd plotseling hoorde dat zij (familiaire) darmkanker 
had. Het bijzondere van haar verhaal heeft alles te maken met haar beroep. Verschure 
is kraamverzorgende in een ziekenhuis. Zij kiest ervoor om in haar eigen ziekenhuis 
geopereerd te worden, niet wetende dat juist deze keuze wel eens moeilijk zal kunnen 
zijn. De operatie verloopt goed, maar daarna krijgt zij een posttraumatische stress 
stoornis. Het boek beschrijft vooral hoe zij deze overwint. 
 
Over de schrijfster: Mirjam Verschure (1957) startte in 1981 met de opleiding 
kraamverzorging te Sittard. Als kraamverzorgster heeft ze 16 jaar gewerkt bij het 
Kraamcentrum Roermond. Midden jaren negentig besloot Mirjam ze over te stappen 
naar de kraamafdeling van het Laurentius Ziekenhuis te Roermond. Daar werkte ze 
nog steeds toen ze in 2008 met darmkanker en vervolgens traumatische stress 
stoornis (PTSS) werd geconfronteerd. Inmiddels is zij in hetzelfde ziekenhuis weer 
aan het werk. 
 
Korte beschrijving: ‘Heftig’ is het persoonlijke verhaal van een hulpverlener die 
ervaart hoe het is om patiënt in het eigen ziekenhuis te zijn. Na de diagnose 
darmkanker en de operatie begint haar strijd pas echt. Ze wordt heen en weer 
geslingerd tussen de rollen van professional en patiënt. Ze kan het niet aan om 
patiënt te zijn in het ziekenhuis waar ze werkt. De vertrouwde werkomgeving is 
ineens beangstigend, ze krijgt allerlei psychische klachten. Het duurt even voor ze 
weet wat de oorzaak is. Een psychologe leert haar met deze PTSS om te gaan. Het 
bijzondere is dat een anesthesist en een fysiotherapeut uit hetzelfde ziekenhuis haar 
daarbij helpen. 
 
Wat viel op: Het boek laat vooral indringend zien dat juist ná een operatie en 
geslaagde behandeling de gevolgen van kanker verstrekkend kunnen zijn. Dat dit 
voor een hulpverleenster die in haar eigen ziekenhuis behandeld is bijzonder zwaar 
kan zijn, laat Verschure overtuigend zien. Bijzonder is ook de manier waarop zij voor 
haar psychische klachten behandeld wordt. Verschure wordt ‘blootgesteld’ (exposure) 
aan de dingen/mensen/processen waar ze huizenhoog tegenop ziet. 
 
Citaten: Pag. 19: ‘Een paar minuten later voel ik het. Shit, ik heb in mijn broek 
geplast! Hier lig ik dus met mijn natte broek, een volwassen vrouw van 51. Ik begin 
me gelijk te verontschuldigen als de behulpzame dames van de scan terugkomen. 
‘Nee, mevrouw, dat is een gevoel, dat komt door de contrastvloeistof.’ Ja, je kunt me 
nog meer vertellen! Ik voel tussen mijn benen. Inderdaad, alles is droog. Dit hadden 
ze me wel eens eerder mogen vertellen!’ 
Pag. 41: ‘Een uurtje later zie ik dat mijn infuuszak bijna leeg is. Op de gang hoor ik de 
verpleegkundigen. Ze staan te praten, niet ver van mijn kamer. Ik loop in hun 
richting. Opgewekt stel ik me voor en ik geef allebei een hand. ‘Mirjam Verschure’. 
Ik leg uit waarom ik op de gang ben: ‘Dames, mijn infuuszak is bijna leeg.’ 
‘Ik kom met een nieuwe’, zegt een van hen. Braaf loop ik terug en wacht in de 
deuropening. Druk pratend met elkaar, wordt vervolgens een nieuwe zak 



aangehangen. Mij keuren ze geen blik waardig. ‘Bedankt’. Ze gaan weer, zonder 
verder iets te zeggen. Ik denk: het gaat goed met me, bedankt voor het vragen!’ 
Pag. 95: ‘Als hij klaar is, bedank ik mijn chirurg. Wat ik erg in hem waardeer, is dat 
hij vakkundig is, maar ook heel menselijk. Hij heeft echt interesse in hoe het met mij 
als mens gaat. Daarom loopt zijn spreekuur natuurlijk ook altijd uit.’ 
 

Recensies/reacties: Zie www.heftighetboek.nl onder ‘media’. 


