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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Autobiografisch, spiritueel getint boek waarin Bronnie Ware beschrijft hoe haar leven 
verliep terwijl ze mensen in de laatste fase van hun leven verzorgde. Het boek is 
opgebouwd rondom personen die Bronnie  
vijf belangrijke levenslessen leerden. De mensen vertelden haar onder andere waar ze 
spijt van hadden en wat ze nu anders zouden aanpakken. Het laatste hoofdstuk  gaat 
in op de impact die deze lessen hebben gehad op de persoonlijke groei van Bronnie 
Ware zelf. Het verhaal is gebaseerd op een weblog van haar waar ze onder andere  de 
vijf belangrijkste levenslessen op publiceerde.Binnen een jaar werd deze blog meer 
dan drie miljoen keer bezocht. Daarom besloot ze haar ervaringen te  verwerken in dit 
boek. Haar blog dat zo populair is geworden heet Inspiration and Chai. 
(http://www.inspirationandchai.com/ ) Er staan artikelen  op die in verschillende 
talen werden vertaald. Boek van ca. 349 pagina’s 
 
Over de schrijver:   
De Australische Bronnie Ware is singer-songwriter en geeft online cursussen over 
persoonlijke groei. Nadat ze een aantal jaren had gezocht naar een baan die haar écht 
voldoening zou geven, ging Bronnie Ware zonder de juiste diploma’s of ervaring 
binnen de palliatieve zorg werken. Het veranderde haar leven compleet. Ze leerde 
veel van de levenslessen die deze mensen haar aanreikten. In februari 2012 werd haar 
eerste kind geboren.  Zie ook www.bronnieware.com  
 
Korte Beschrijving: De Australische Bronnie Ware was niet weggelegd voor een 
‘standaard’ leven en op zoek naar de juiste, spirituele manier om haar leven in te 
richten. Ze wilde werken om te kunnen leven in plaats van leven om te kunnen 
werken. Ze licht in dit boek toe hoe ze ertoe is gekomen om in de palliatieve zorg te 
gaan werken. Na jaren waarin ze werkte voor personen  die niet lang meer te leven 
hadden, schrijft ze in dit boek over hoe dat werken ging, over gesprekken die ze met 
hen voerde, hoe dit alles haar leven heeft beinvloed. Haar cliënten keken terug op 
hun leven en benoemden zaken waar zij spijt van hadden. Ze leerde van hen vele 
levenslessen waarvan de belangrijkste vijf waren:  

1. Had ik maar de moed gehad om trouw te blijven aan mezelf, in plaats van aan 
de verwachtingen van anderen te voldoen. 

2. Had ik maar minder hard gewerkt. 
3. Had ik maar de moed gehad om mijn gevoelens te uiten. 
4. Was ik mijn vrienden maar niet uit het oog verloren. 
5. Had ik mezelf maar wat meer geluk gegund. 

Rondom deze lessen en een inleiding heeft Bronnie de verhalen opgetekend van  
mensen die zij verzorgd heeft. Steeds licht ze toe hoe de persoon voor wie ze ging 
zorgen zijn/haar leven had ingericht en wat daarbij belangrijk was. Hoe ze soms een 
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wens nog in vervulling kon brengen en welke dingen zij belangrijk vond bij de 
verzorging van deze mensen. Daarbij schrijft ze ook over wat er op dat moment  in 
haar leven speelde en hoe de lessen die ze van hen leerde dat leven beïnvloedde. 
Tenslotte schijft ze in een concluderend hoofdstuk over haar eigen spirituele 
bewustwording en over de hoop op een betere wereld, levert een aantal adviezen aan 
de lezer. 
 
Wat viel op: Natuurlijk alle levenslessen die we eigenlijk wel kennen, maar vaak uit 
het oog verliezen. Het is een echt spiritueel boek geschreven door iemand die zich wil 
laten leiden door lessen die ze leert van stervende mensen. Maar  de opmerkingen die 
Bronnie Ware maakt over goede zorg, waar die aan moet voldoen bij mensen die 
sterven. Dat echte compassie belangrijk is en niet alleen maar een diploma.   
 Wat is er dan belangrijk en hoe kun je daar als verzorgende een bijdrage aan leveren.  
 
Citaten: Pag. 36: ‘Zodra je je eigen sterfelijkheid werkelijk onder ogen durft te zien, 
voor het daadwerkelijk zover is, stel je je prioriteiten bij, ruim voordat het te laat is.’  
 
Pag. 189: ‘We hadden dus al heel wat diensten aan elkaar overgedragen, maar het was 
me bij Nanci en eerdere klanten wel opgevallen dat ze weinig empathisch te werk 
ging. Daardoor vond ik het wel lastig haar als een zorgzame verpleegkundige te zien.’ 
 
Pag.258: ‘Cath zei dat ze nu pas inzag wat een ongelofelijke kracht er uitgaat van 
dankbaarheid.  Ze zei dat het vaak zo verleidelijk is om van alles te willen in het leven 
en dat dat tot op zekere hoogte ook niet erg is, aangezien jezelf ontplooien, groeien en 
je authentieke zelf ontdekken hoort bij het verwezenlijken van je dromen en de 
noodzakelijke groei. Maar aangezien je nooit alles zult hebben wat je wilt en altijd zult 
blijven groeien, is het heel belangrijk om ondertussen ook blij te zijn met wat je hebt 
en het echt zien.’ 
 
Pag.347: ‘Dat geldt ook voor jouw eigen gloed. Je hebt binnen in je een licht dat net zo 
mooi en potentieel net zo fel kan stralen, maar je hebt wel geduld nodig en je moet 
lief zijn voor jezelf bij het verwijderen van al die modder die je al die jaren met je hebt 
meegedragen.’ 
 
Recensie/Extra: http://www.boekenwurm-en-pleeg.nl/2012/11/09/als-ik-het-
leven-over-mocht-doen-bronnie-ware  
‘(…) Ik denk dat je altijd kunt leren van mensen die ziek zijn of die stervende zijn. 
Dat omschrijft Bronnie mooi in, Als ik het leven over mocht doen. 
Helaas kun jij je leven niet overdoen. Misschien is het daarom aan te raden voor 
mensen die hun leven te snel leven. 
Ik denk dat mensen met een ziekte of handicap ook dingen herkennen in dit boek.  
Zelf vond ik het wel ietsje te spiritueel. Neemt niet weg, dat het wel veel 
levenswijsheid in zich heeft.’ 
 

www.foknieuws.nl:Geplaatst door Sabine (Pien85) 04-11-2012  
‘(…) Als ik het leven over mocht doen is ontroerend, een boek dat je af en toe wel even 
weg móet leggen, zeker geen boek dat je in één keer uit kunt lezen, dat is zeker niet 
negatief, door alle emotie die Bronnie Ware in het boek legt is het bijna onmogelijk 
aan één stuk door te lezen. Het is dan ook zeker geen boek dat aan iedereen besteed 
is, voor sommigen zal het wellicht te ‘zweverig’ zijn met verhalen over bijvoorbeeld 
meditatie en hoe alles uiteindelijk wel goed komt als je het maar los kunt laten. Als ik 
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het leven over mocht doen voelt af en toe aan als een zelfhulp boek, iets wat niet elke 
lezer kan waarderen. Mijn conclusie is dan ook dat het een fijn en ontroerend boek is 
voor een ieder die open staat voor dit soort verhalen.’  
 

http://www.lekkerlezen.net/index.php/boeken-non-fictie/overig-non-fictie/905-als-
ik-het-leven-over-mocht-doen-bronnie-ware 
Gemaakt op donderdag 13 december 2012 14:09 Geschreven door Jeroen:  
‘Sommige boeken hebben het potentieel je leven te veranderen. Dit is er zo eentje. 
 (…) Uit alle  gesprekken die ze gevoerd heeft, met al die verschillende mensen, 
komen een vijftal belangrijke levenslessen naar voren. (…) Een kort rijtje, dat niet 
heel erg spannend lijkt. Maar toch zijn het juist deze punten die we allemaal zo 
makkelijk uit het oog verliezen. (…) Het verhaal van Ware is enorm openhartig en 
eerlijk, waardoor het des te sterker binnenkomt. Tijdens het lezen heb ik regelmatig 
geestdriftig zitten knikken, terwijl ik een paar pagina's later zo geëmotioneerd raakte 
dat ik het boek terzijde moest leggen, terwijl ook bij mij het besef groeide dat ik wat 
dingen anders moet aanpakken.’ 
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