
Diverse Auteurs: ‘De pen als lotgenoot.’ Ervaringen over leven met een ziekte. 
Uitgeverij SWP Amsterdam ( 1997-heden). ( Ziekte Divers) 
 
Soort boek/stijl: Reeks ervaringsverhalen. Bundel verschijnt jaarlijks sinds 1997. 
Uitgave in samenwerking met het patiëntenfonds 
 
Samenvatting: Als je op zoek bent naar een boek met een bundeling van 
ervaringsverhalen van chronisch zieken, dan zijn deze jaarlijks opnieuw uitgegeven 
bundels leuke boekjes. Ze zijn sinds 1997 op de markt na een initiatief van o.a. de 
stichting patiëntenfonds, die jaarlijks een prijs uitlooft voor het best geschreven 
egodocument. De beste verhalen komen in de bundel. Er staan heel verschillende 
verhalen beschreven en ook de ervaringen zijn divers. Personen maken hele 
verschillende keuzes, alternatiever dan wel minder alternatief, schrijven vanuit 
verschillende motieven (voor zichzelf, op verzoek van hun kinderen etc.), hebben 
diverse aandoeningen. 
Binnen de serie komen vele aandoeningen aan bod. Omdat er een aantal 
verhalen bij elkaar zijn gezet, zijn ze niet zo lang. In de bundels zijn verhalen, 
gedichten, en tekeningen van volwassenen en kinderen te vinden die uitdrukking 
geven aan het de ervaring van het leven met een ziekte. De diverse delen zijn zodanig 
samengesteld dat ook heel verschillende ziekten aan bod komen. Het zijn geen 
uitgebreide ‘levensverhalen’, maar korte soms ingekorte impressies, smaakmakers, 
zoals ze in een inleiding worden genoemd, die heel verschillend lezen. 
De bundel bestaat uit genomineerde ervaringsverhalen die door zieken zijn 
ingestuurd die meededen aan een wedstrijd die het patiëntenfonds organiseert. Dit 
om mensen met een aandoening of handicap hun ervaringen op papier te laten 
zetten. De bundels leveren dan ook een divers beeld. Het ene verhaal zal de ene lezer 
meer aanspreken, het ander de andere. Aan bod komen o.a. 
Deel 1: multiple sclerose, leukemie, spierziekte, cara.  
Deel 2: Bechterew, diabetes en partiële dwarslaesie.  
Deel 3: ziekte van Crohn, astma,chronische rugklachten,  
Deel 4: prostaatkanker, borstkanker, depressie, dwangneurose.  
Deel 5: Multiple sclerose, randpsychose, plaatselijke haaruitval, diabetes mellitis, 
partiële dwarslaesie, eierstokkanker, fibromyalgie, tubereuze sclerose, etc. 
 
Wat viel op: Wie van kortere (ervarings-) verhalen houdt is hier op het juiste adres. 
Het leven met zeer verschillende chronische ziekten wordt zo toegelicht. En wellicht 
is zo’n bundel wel een kennismaking met ervaringsverhalen. Sommige auteurs geven 
later zelf nog een boek uit waarin ze uitgebreider beschrijven hoe ze leven met een 
chronische ziekte. 
 
Citaten uit deel 5; ‘Ik heb nu een goed evenwicht gevonden in lang doorgaan, maar 
niet te lang. In genoeg rusten, maar niet teveel.’ Pag. 127. 
‘Arm, waarom doe je dat nu? We konden het altijd zo goed vinden samen. Pag. 120 
Soms helpt praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ik gebruik meestal 
de pen…als lotgenoot.(pg24) 
 
Andere recensies: dit boek is het tweede deel in wat een reeks lijkt te gaan 
worden. De eerste "Pen als lotgenoot" verscheen in 1997 als resultaat van een 
wedstrijd voor opstellen en gedichten over het lot van de zieke, door hem/haarzelf of 
door nabestaanden (a.i. 97-23-119-3). Dit succesvolle initiatief van het Fonds voor 
Chronisch Zieken heeft wederom geleid tot een leesbaar, ontroerend en af en toe 



aangrijpend boek. De schrijvers, amateur of professioneel, leveren een serie 
portretten die indruk maakt. Het goed verzorgde boek doet je nog eens terdege 
beseffen dat de chronisch zieke een grote cultuuromslag heeft meegemaakt c.q. 
bewerkstelligd. Enkele tientallen jaren geleden was hij/zij zielig en moest zich 
bescheiden op de achtergrond houden. Nu treedt hij/zij trots naar voren als 
waardevol burger en vertegenwoordiger van menselijke waardigheid. Het boek bevat 
informatie over het Fonds voor Chronisch Zieken en over het Documentatiepunt 
Egodocumenten Chronisch Zieken aan de VU in Amsterdam. Uit: 
http://winkel.bruna.nl/Boeken/Gezondheid_,038_medisch/Gezondheid/90666526 
32.htm 


