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Over het boek: 
In Levenslef vertelt Ingeborg van Beek op onroerende maar ook geestige wijze over 
haar leven in reservetijd. Een aangrijpend verhaal over omgaan met kanker en het 
belang van leven in het nu. 
 
 
In het waargebeurde verhaal Levenslef verteld Ingeborg van Beek hoe haar leven 
compleet op zijn kop kwam te staan toen er in 2013 een kwaadaardige hersentumor bij 
haar werd ontdekt. Er begint een emotionele rollercoaster van onderzoeken en een 
risicovolle operatie terwijl verdriet, onzekerheid en angst elkaar afwisselen. Ingeborg 
haalt tegen de klippen op alles uit het leven, maar bijna negen jaar later is ze er nog 
steeds.  
 
Op ontroerende, rauwe maar ook enorm geestige wijze vertelt Ingeborg over wat je 
doet als je weet dat je niet oud wordt, maar het leven ondertussen wel gewoon 
verdergaat. Over haar ziekteproces, haar scheiding, de spirituele zoektocht naar de zin 
van het bestaan (en het aangekondigde einde daarvan), maar ook over moeder zijn, 
daten, skydiven, therapiesessies en haar drang om nog steeds vol overgave te leven, 
ook al is er altijd die tikkende tijdbom. Een aangrijpend én geestig boek over leven in 
reservetijd, dat elke lezer zal ontroeren en aan het denken zal zetten over het belang 
van leven in het nu. 
 
 
Over de auteur: 
Ingeborg van Beek (Breda, 1976) studeerde Hogere Hotelschool en liep stage in Parijs, 
Brussel en Koeweit. Daarna werkte ze in marketing, communicatie en pr. In 2007 begon 
ze een eigen adviesbureau. Van Beek is ambassadeur voor deen schrijft voor De 
Telegraaf over haar ziekte. Een deel van de opbrengst van haar boek Levenshaast 
gaat naar Stop Hersentumoren. Op bol.com vind je alle boeken van Ingeborg van 
Beek, waaronder het nieuwste boek van Ingeborg van Beek. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien 
 
Extra en recensies: 
In dit interview lees je meer over de ervaringen van Ingeborg van Beek over haar leven 
in ‘reservetijd’ 

 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9300000084941455&bltgh=maWU-5eUFDAjcVEC-MtFjw.2_9.11.PreviewReader
https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/artikel/5236844/ingeborg-van-beek-ongeneeslijk-ziek-kanker

