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Over het boek: 
Een moedig, ontroerend en inspirerend verhaal over vooruitkijken en het volgen van je 
dromen 
 
In mei 2007 was Willem 23 jaar oud en hard op weg naar de top van de Nederlandse 
muziekscene. Hij werkte als gitarist voor onder andere Postmen, Soulvation en met 
Anouk en stond samen met hen op de grootste festivals als Lowlands en Parkpop. 
Maar aan dit leventje als rockster kwam abrupt een einde toen hij werd getroffen door 
een herseninfarct. Als gevolg daarvan raakte Willem voor de rest van zijn leven 
gedeeltelijk verlamd en kwam zijn carrière als gitarist tot stilstand. In één klap waren 
zijn leven zoals hij dat kende, zijn grote passie, zijn inkomen, zijn toekomst, verleden tijd. 
 
Nu, veertien jaar later, is Willem begonnen aan een missie. Hij wil anderen, jong en oud, 
laten zien dat je altijd opnieuw kunt beginnen. Zijn herstelproces kostte tijd en 
inspanning maar heeft hem veel geleerd over vriendschap, vertrouwen en zijn eigen 
vermogen tot aanpassing. Inmiddels staat zijn leven weer volledig in het teken van 
muziek en werkt hij als succesvol producer. Daarnaast heeft hij ook andere talenten en 
kanten bij zichzelf ontdekt. Hij is gelukkig met deze Willem versie 2.0. 
 
In Met de stroom mee vertelt Willem over zijn pad naar herstel en gaat hij in gesprek 
met mensen die hem hebben geïnspireerd het beste uit zichzelf te halen. Met veel 
humor, wijsheid en een ongelooflijk optimisme deelt hij zijn inzichten in de hoop 
hetzelfde te kunnen betekenen voor zo veel mogelijk mensen! 
 
Over de auteur: 
Willem Philipsen (1983) is muzikant, componist en spreker. Hij studeerde als 
professioneel gitarist af aan het Rotterdams Conservatorium en speelde met 
topartiesten als Postmen, Soulvation en Anouk. In 2007 werd hij getroffen door een 
herseninfarct. Zijn ervaringen zet hij nu maatschappelijk in. Hij is ambassadeur van de 
Hersenstichting en de Edwin van der Sar Foundation, geeft met veel succes lezingen 
door het hele land aan bedrijven en scholen en stond met zijn verhaal bij o.a. 
TEDxRotterdam, Lowlands en Zwarte Cross. Hij is vaste spreker bij Het Fitte Brein. 
 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien 
 
Extra en recensies: 
Willem Philipsen vertelde zijn verhaal bij TEDxRotterdam. Kijk zijn TEDtalk hier terug.  

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9300000017631948
https://www.ted.com/talks/willem_philipsen_how_my_broken_brain_made_me_reconnect_to_life

