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Botkanker, kanker, Familieverhoudingen, rouw; Perspectief Naasten 

 

Over het boek: 
Tot augustus 2014 had Natasja Mom een gelukkig gezin, totdat haar jongste zoon 
Youri ernstig ziek werd. Hij kreeg de diagnose botkanker, Ewing Sarcoom. Naarmate 
de tijd verstreek begon haar op te vallen dat het gewone leven voor iedereen weer 
door gaat en Youri’s naam steeds meer op de achtergrond begon te raken. Hierdoor 
ontstond de behoefte om een manier te zoeken om Youri’s naam voort te laten 
bestaan. 
 
Met dit boek wil Natasja Youri’s boodschappen van kracht, moed, 
doorzettingsvermogen en hoop naar buiten brengen om anderen te inspireren. Ook wil 
ze rouw bespreekbaar maken. Een speciaal blok is gewijd aan een aantal professionals 
die de familie bijstonden in deze hevige periode, waardoor het een bijzonder 
naslagwerk is geworden voor iedereen die te maken krijgt met een levensbedreigende 
ziekte. 
 
Op het moment dat het boek uitkomt (13-03-2021) is Youri vijf jaar overleden (13-03-
2016). 
Natasja heeft speciale aandacht in het boek voor de jaren na het overlijden, ze 
beschrijft ook hoe het gezin dagelijks verder probeert te leven. Er zijn ook professionals 
bij betrokken om hun leermomenten van Youri door te geven. 
 
Over de auteur: 
Natasja Mom is 48 jaar, getrouwd met haar lieve man Walter en trotse moeder van 
drie kinderen, Bryan 18 jaar, Youri 11 jaar en Daisy 12 jaar. A.d.h.v. de ‘updates’ die 
Natasja verstuurde aan naasten, en de dossiers die ze opvroeg bij de kinderthuiszorg 
en het Radboud UMC schreef Natasja dit boek in gedachtenis aan haar overleden 
zoon. Vijf jaar na het overlijden van haar zoon Youri begint zijn naam steeds meer op 
de achtergrond te raken. De behoefte om Youri’s naam voort te laten bestaan en 
lotgenoten en mantelzorgers te helpen en steunen d.m.v. deze uitgave is groot. Natasja 
heeft er bewust voor gekozen om het boek niet te romantiseren, ze wenst een direct en 
openhartig verhaal neer te zetten, met boodschappen van kracht, moed en 
doorzettingsvermogen. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien 
 
Extra en recensies: 
In dit artikel vertelt Natasja Mom meer over Youri en haar rouwproces.  
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