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Over de schrijfsters: Izaira Kersten (1969) is actrice en Maaike de Boer (1978) is 
journaliste. 
 
Soort boek/ziekte/stijl: Gevarieerd ervaringsboek over diabetes. Het boek bevat 
o.a. stukken tekst foto’s , tekeningen, aantekeningen en stukken uit de 
toneelvoorstelling ‘Suiker’, om uit te leggen wat het is om diabeet te zijn. Met 
bijdragen van onder andere Ronald Giphart, Pierre Wind, Maaike Hartjes en Aziz 
Bekkaoui. 
 
Korte toelichting: Een samenvatting is van dit boek niet te geven omdat het met 
behulp van diverse vormen ( foto’s, verhalen, strips, handgeschreven aantekeningen 
etc. geen ‘standaard’ egodocument is. Niet de standaard informatie geeft, maar 
bijvoorbeeld een quiz - zoek de echte diabeten -, kooktips, leuke belevenissen en 
gedachten en ervaringen met diabetes combineert. En ook anderen schrijven stukjes 
en leveren bijdragen. Met de bedoeling om uit te leggen wat het is om diabeet te zijn, 
“als hart onder de riem” voor medediabeten, als ‘oh, voelt dat zo’ voor familie, 
vrienden en kennissen, en als uitleg aan onwetenden. . Absoluut de moeite waard om 
aan te schaffen. Zie http://www.amerigo.nl/ow/gezondheid/suikerwerken.html 
 
Citaten (paginanummering is er niet): Kortom, ik doe echt mijn best om begrip op te 
brengen voor al jullie onwetendheid. Maar alsjeblieft, probeer mij dan ook eens af en 
toe te begrijpen.. 
Tekst onder drie foto’s: Een hyper en een hypo. Op één dag. Het vereist wat oefening, 
maar het is mogelijk. Shoppen rules! Ik koop tijdens een hypo altijd veel meer, dus 
houd ik dan mijn suikers extra in de gaten. Ter bescherming van mijn bankrekening. 
 
Recensies: ‘Dat diabetes ook zijn hilarische kanten kent laten actrice Izaira Kersten 
en journaliste Maaike de Boer treffend zien in hun boek ‘Suiker werken’….doel om de 
emotionele kanten van diabetes te belichten. (Diabetes fonds jaarverslag 2006) 


