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Over het boek: 
Waar ligt je breekpunt? Hoe veerkrachtig ben je?  
 
Op deze vragen heeft Monique de afgelopen vijf jaar het antwoord gevonden. Zij 
ervaarde dat het soms lijkt of iedereen een jaar na de diagnose borstkanker weer fris 
en vrolijk verder leeft en een praktijk start als coach bij kanker. Maar gedurende het 
proces ging zij keer op keer over haar grenzen heen en werd zij door angst bevangen. 
De veerkracht die zij in het eerste jaar na diagnose nog had, kon zij niet behouden. 
Angst en onzekerheid over de toekomst zorgden ervoor dat zij werd belemmerd om 
haar leven weer op te pakken. Verder leven? Ze wist niet zo goed hoe ze dat dan moest 
doen. 
 
Over de auteur: 
Monique (1966) is getrouwd met Maarten en samen met dochter Moniek wonen zij al 
ruim 20 jaar in een voormalige school in Amersfoort. Zij geniet van vakanties met haar 
gezin, bezoekt graag een terras en vindt het fijn om af te spreken met familie en 
vrienden om samen te eten of te borrelen. Met veel plezier werkt zij als adviseur 
werkzoekenden, wanneer zij in juni 2016 als donderslag bij heldere hemel de diagnose 
borstkanker krijgt. Dit nadat zij voor de eerste keer was opgeroepen voor het 
bevolkingsonderzoek. Juist op het moment van de diagnose voelt Monique zich 
buitengewoon goed en dat maakte het voor haar moeilijk te geloven dat zij ziek was. 
Een aantal jaren na de diagnose bedacht zij dat het uitwerken van haar ervaringen een 
mooi naslagwerk zou kunnen zijn voor haar dochter. Tijdens het schrijven ontstond het 
idee dat er wellicht lotgenoten zijn die zich in haar verhaal herkennen. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien onder het kopje ‘Inkijk’ 
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