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Ziekte van Parkinson, ouderenzorg, Familieverhoudingen, zorgbelasting; Perspectief 
naasten.  

 

Over het boek: 
Naarmate onze samenleving ouder en grijzer wordt, zullen steeds meer van ons in 
huiselijke kring voor een dierbare gaan zorgen. Toch vieren we deze daad van liefde en 
compassie maar zelden. Tien jaar geleden begon Kate Mosse haar moeder te helpen bij 
de zorg voor haar man, de geliefde vader van Kate, die leed aan de ziekte van 
Parkinson. In dit gevoelige en persoonlijke boek reflecteert ze op meer dan een 
decennium van leven met meerdere generaties onder één dak. En hoe het is om een 
extra paar handen te zijn. Eerst voor haar ouders, en na het overlijden van haar vader 
voor haar moeder en haar schoonmoeder. 
 
Dit is een verhaal over verzorgers en mantelzorgers, over kleine, alledaagse daden van 
tederheid en het vinden van vreugde in tijden van crisis. Over jongleren met prioriteiten, 
geestdodende herhaling, over schuldgevoel, machteloosheid en over verdriet en over 
de troost van de natuur wanneer we uitgeput of verdrietig zijn. Ook gaat het over het 
herwaarderen van de ouderdom, over leren anders te leven en anders denken over 
ouder worden. Maar bovenal is het een verhaal over liefde. 
 
‘Dit is een verhaal over mijn eigen ouders, maar ook over het idee van zorgen, over 
mededogen, over gezelschap en over de schoonheid van ouderdom en ouder worden. 
Het is een boek over wachten en geduld hebben, en over wat het echt betekent om te 
zorgen. Over samenwerken met iemand anders en om de behoeftes van die ander 
altijd centraal te stellen.’ 
 
Over de auteur: 
Kate Mosse is een van de oprichters van de Baileys Women’s Prize for Fiction 
(voorheen de Orange Prize for Fiction). Ze woont met haar gezin in West-Sussex, 
Engeland en Carcassonne, Frankrijk. Haar boeken, waaronder Het verloren labyrint en 
De vergeten tombe, zijn grote bestsellers 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien 
 
Extra en recensies: 
In deze video bespreekt Kate Mosse haar ervaringen met mantelzorg en ouder worden 
met palliatieve zorg specialist Rachel Clarke.  

 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9300000032520932
https://www.youtube.com/watch?v=fYimA1gjgPk

