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Soort boek/ziekte/stijl: Egodocument van 271 pagina’s waarin Antoinette de Kok 
(1984) bespreekt hoe zij leeft, werkt en moet zoeken naar de juiste behandelingen. Op 
zevenentwintig jarige leeftijd kreeg zij een herseninfarct en daarnaast heeft zij last 
van de chronische darmziekte Indeterminate Colitis. Haar ziekte ziet zij als een 
schaduw die groter en kleiner kan zijn, maar steeds aanwezig is in haar leven. 
Antoinette beschrijft uitgebreid hoe haar dagelijks leven verloopt, hoe moeizaam de 
gang door de gezondheidszorg was en, hoeveel steun zij heeft van haar ouders en een 
vriendenkring die er voor haar zijn. Antoinette:  ‘Het leven houdt niet op als je ziek 
bent. Ik laat de ziekte als een schaduw naast me leven en wil mijn leven er niet door 
laten beheersen!’ 
 
Over de schrijfster:  De Zeeuwse Antoinette de Kok (1984) heeft in haar leven veel 
meegemaakt voor wat betreft haar gezondheid.  Ze woont zelfstandig in het centrum 
van Middelburg. Op de site antoilettre beschrijft zij onder andere wat haar bezig 
houdt. 
Antoinette: ‘Ik lijd aan een chronische darmziekte en in september 2011 heb ik een 
herseninfarct gehad. Dit heeft mij aanleiding gegeven om een boek te schrijven. (…) 
Ook wanneer je ziek bent kun je al je idealen nastreven en met wat aanpassing en 
doorzettingsvermogen kun je je doelen bereiken.’  
 
Korte beschrijving: Antoinette de Kok  beschrijft in dit boek uitgebreid hoe zij op 
haar 27ste, nadat ze een herseninfarct had gehad, probeerde het leven weer op te 
pakken. Omdat Antoinette ook de darmziekte, Indeterminate Colitis heeft, had ze al 
een gang door de gezondheidszorg achter de rug. Artsen in het plaatselijke ziekenhuis 
herkenden haar klachten niet; ze werden gezien als klachten met een psychisch 
oorzaak. Pas toen zij een arts raadpleegde in Antwerpen werd de diagnose gesteld.      
    Antoinette werkte toen als baliemedewerkster bij een bedrijf. Zij genoot van het 
werk, maar kon dit werk niet meer aan; ze moest teveel taken tegelijkertijd doen. Ze 
bleef  een tijdje een aantal uren per week doorwerken op een rustiger functie in het 
bedrijf, maar ook dat lukte niet meer; haar lijf kon het niet aan,  ze was te druk met 
beter worden en zoeken naar de juiste behandelingen en de juiste artsen voor haar 
gezondheidsproblemen.  
       Ze bleek een gaatje in haar hart te hebben, waarschijnlijk de oorzaak van het 
herseninfarct. Dat gaatje moest operatief gedicht worden, maar voordat het zover 
was, had ze weer een hele gang langs artsen en hulverleners achter de kiezen. Ze ging 
terug naar Antwerpen omdat ze in het plaatselijke ziekenhuis weer niet goed werd 
behandeld. Ze, moest rekening houden met de mogelijkheid van nog meer 
herseninfarcten, kon niet meteen geopereerd worden, kreeg ook weer meer last van 
haar darmen. Ze bleef zoeken naar een goede invulling van haar dagelijkse leven voor 
haar is dat schrijven en creatief bezig zijn. Het is haar gelukt om dit boek te schrijven 
en uit te geven.  
 
Wat viel op: Antoinette de Kok schrijft zeer uitgebreid over haar dagelijks leven en 
haar zoektocht naar de juiste behandelingen. Duidelijk wordt wel dat het heel 



belangrijk was om een specialist te vinden die haar en haar problemen werkelijk zag 
en ook altijd tijd voor haar maakte. Onbegrijpelijk is het dat specialisten in het 
plaatselijke ziekenhuis haar gezondheidsproblemen zo slecht hebben herkend. Het 
was werkelijk leven, vechten en doorzetten geblazen. Je vraagt je als lezer af hoe dat 
kan. 
 
Citaten: Pag. 20: ‘Andere stoelen als bij Professor M., een andere kamer, een andere 
dokter, een ander ziekenhuis. Professor M. ik mis u. Waar bent u nu? Waar bent u, nu 
ik het zo moeilijk heb, mijn dokter, de persoon die ik vertrouw als het om mijn 
gezondheid gaat, die alles de laatste jaren voor me gedaan heeft. (…) Want in dit 
ziekenhuis zullen ze vast nooit een foutje ontdekken, want ja, vorige keer hebben ze  
ook niets ontdekt, wat bij professor M. toch anders bleek.’ 
Pag. 136: ‘Ik ga nog een hapje eten met Mariel en dit is erg gezellig. Dit had ik even 
nodig, even iets anders. 
Pag. 166: ‘Wij  kunnen u niet opereren mevrouw. Op de echo is heel duidelijk te zien, 
dat er bloedpropjes zitten in de liezen. Als wij u nu opereren, zal er zeer 
waarschijnlijk een stukje van zo’n bloedprop losschieten. U heeft dan een grote kans 
op een longembolie of wederom een herseninfarct en dat willen we niet!’ Dit meent ze 
niet.’ 
Pag. 177: ‘Twee jaar geleden was dat de laatste maal. Tijdens de periode van de 
ijsbaan, kreeg ik al hevige pijn en bleek dat ik een fistel had. Zo goed en zo kwaad als 
het kon heb ik doorgewerkt tot en met de laatste dag van de ijsbaan.  De dag hierna 
heb ik professor M. gebeld en nog dezelfde dag lag ik op de operatietafel. Dit werd 
hierna een  lange opname, van bijna vier weken.’ 
Pag. 220: ‘‘Mevrouw de Kok, wat kan ik voor u doen?’ Die vraag staat me altijd tegen.  
Die vraag stelt een geest die uit een olielamp komt, als je erover wrijft. Zo’n vraag stel 
je als arts niet.’ 
Pag. 261: ‘‘Donders Kok, je ziet er goed uit!’ Als blikken konden doden, lag Patrick nu 
op de grond… ‘Geintje, Kok, geintje… Je weet toch dat dit maar een grapje is hè?! ’Ik 
schiet in de lach. ‘Ja, dat weet ik!’ Patrick weet aan welke opmerkingen ik me met 
regelmaat erger.’ 
 
Recensie/extra: Zie ook: http://www.antoilettre.nl/recensies3/ 
 


