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Soort boek/Ziekte/Stijl:   
In dit boek beschrijft Dorina Voorhaar vanuit haar perspectief hoe bij haar zus 
Yvonne een hersentumor werd geconstateerd en zij behandeld werd. Yvonne overleed 
op 25 februari 2011, zes jaar nadat de hersentumor ontdekt werd, op 41- jarige 
leeftijd. Zij liet naast partner Wilbur en familieleden, dochter Daphne van zes achter. 
Boek van 122 pagina’s met naast een aantal verslagen en mails, enige gedichten van 
de schrijfster  en enige kleurenfoto’s uit de natuur. Op de cover staat een foto van een 
Engel gemaakt door Marian Steenbergen-Waanders .  
 
Pag.11: ‘Het is een gevoelsboekje geworden, geen medisch naslagwerk. Niet één 
bladzijde is zonder tranen geschreven.’ 
 

Over de schrijfster:  
Dorina Voorhaar groeide op in een gezin met nog twee zussen en twee broers. Zij 
schrijft al geruime tijd op verhalen en gedichten sites. 

Korte Beschrijving: 
Eén jaar nadat haar zusje Yvonne gestorven is, bracht Dorina Voorhaar dit boek uit.   
Dorina Voorhaar beschrijft hoe Yvonne drie weken na de bevalling van haar dochter 
Daphne ziek werd, een epileptische aanval kreeg en naar het ziekenhuis werd 
gebracht. Daar werd, drie weken later, na enige onderzoeken een hersentumor 
geconstateerd. Dorina Voorhaar beschrijft in verschillende verslagen hoe de periode 
tot aan de dood van Yvonne  verliepen en wat zij daarbij heeft ervaren. Ze licht ook de 
band toe die de zussen Voorhaar met elkaar hadden en haalt herinneringen op.  
De verslagen worden steeds afgewisseld met gedichten  die Dorina Voorhaar 
gedurende die tijd heeft geschreven. Ook bevat het boek een aantal e-mails waarin de 
ziekte van Yvonne wordt toegelicht. Tenslotte staan in het boek  een paar mooie 
kleurenfoto's uit de natuur.   
 
Wat viel op:   
Natuurlijk dat iemand zo jong  al moet sterven. Dit boek is een mooi document ter 
nagedachtenis van Yvonne.  Schokkend vond ik het ook om te lezen hoe de 
‘tulpentrut’ (een verpleegkundige) reageerde.’  

Citaten: 
Pag.38: ‘ Zegt die Tulpentrut: ‘Goedaardig? Goedaardig? KWAADaardig zul je 
bedoelen. Je gaat er DOOD aan! 
Yvonne gebaart er wild bij met haar handen, ze trekt een balend gezicht en ze steekt 
haar tong uit. De klank in haar stem verraadt niet alleen boosheid maar ook 
angst…een vreselijke angst.’  
 
Pag.73: “‘Wat een mooie muziek is dat, mag het wat harder?” vraag ik. Het schijnt dat 
dit de lievelingsmuziek is van Yvonne.(…)  
We luisteren naar de muziek. 

http://www.1miljoenboeken.nl/
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Yvonne gaat rustiger ademen. 
‘Zou ze het horen’, vragen we onszelf af . Het voelt goed bij mij dat ze rustiger wordt, 
het was een prima idee om de muziek harder te zetten. 
Ze gaat nog rustiger ademen. 
Wel vreemd, zou ze nu pas echt gaan slapen en was ze net dan toch nog ‘wakker’? 

Het stopt. 
Ze stopt er zomaar mee. 

HET STOPT! 

25.02.2011 

Recensie/Extra: https://sites.google.com/site/artikeladvies/in-the-
news/berichtzondertitel 
 
http://www.stophersentumoren.nl/vette-pech-dat-waren-haar-eigen-woorden.html. 
(...)"Dat waren haar eigen woorden" verteld Dorina, " (…)  

http://tboekenblog.blogspot.nl/2012/08/vette-pech-dorina-voorhaar.html 

(…) Een ontroerend verslag van de hechte band tussen zussen waarin liefde centraal 
staat. Zo indringend weergegeven dat het geen lezer onberoerd zal laten! 

 http://plazilla.com/1-ik-las-vette-pech-van-dorina-voorhaar-en-een-schaduw-van-
herinneringen-van-yrsa-recensies-taco  
Xead - Liefde & Relaties: ‘(…) Het voortijdig overlijden [41 jaar] van een zus of een 
broer is een ramp, niet alleen binnen een gezin, maar het laat diepe sporen na binnen 
een hele familie. Als de Buddenbrooks die ten onder gaan. Het boek trof me 
dubbelhard. De emoties van Doortje raakten mijn ziel, maar deden me ook de pijn 
voelen van het overlijden van mijn zwager bij een zeilincident in Friesland, terwijl 
zijn vrouw, leed aan terminale kanker. Zij stierf een half jaar later. Twee jonge 
meisjes van acht en tien achterlatend. Ik denk dat identificatie een belangrijke troost 
kan zijn. Door dit boek zo vanuit je hart te schrijven, deed je bij mij de pijn beleven 
die ik toen niet kon plaatsen. Dit verhaal is voor mij een herbeleving van een tijd en 
lijden, die mijn begup te boven gingen. (…) Je zus Yvonne verkeert op het einde in 
comateuze toestand. Op de achtergrond hoor je de muziek van Luka Bloom, de 
lievelingsmuziek van Yvonne en ook een van mijn favorieten. Je kon geen betere, 
toepasselijker muziek treffen bij het langzaam vertragen van de ademhaling van je 
zus.(…)Het boek had wel wat langer mogen zijn. (…)’ 
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