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Over het boek: 
Jolanda Dantuma heeft in maart 2020 COVID-19 gekregen en vervolgens een heftige 
tijd doorgemaakt. Eerst heeft ze drie weken op de intensive care gelegen. Daarna 
volgde voor haar nog een lang traject van vele weken op een verpleegafdeling en 
vervolgens verbleef ze nog een aantal weken in een revalidatiecentrum. Om daarna het 
leven thuis weer op te pakken was vervolgens nog niet zo gemakkelijk. Het was 
bijvoorbeeld lastig voor Jolanda om zich te kunnen uiten, omdat drie keer een 
beademingsbuis ingebracht was via haar keel en daardoor haar stem het niet meer 
deed. Jolanda beschrijft naast alle fysieke problemen ook het mentale gedeelte waar 
ze mee worstelde. Het is een aangrijpend ervaringsverhaal over bijna-dood zijn, 
vertwijfeling, angst, verdriet, hoop, kracht, moed en doorzettingsvermogen. 
 
Over de auteur: 
Jolanda Dantuma (1964) is geboren in Eerbeek en woont sinds een aantal jaren in 
Ommen met haar man Willem en hond Doedle. In maart 2020, meteen aan het begin 
van de coronapandemie, kreeg Jolanda COVID-19 en dat heeft haar leven, zowel 
fysiek als mentaal, flink op z'n kop gezet. Jolanda heeft in 2021 haar ervaringen op 
schrift gesteld en dat is een heftig ervaringsverhaal geworden van bijna-dood zijn, 
vertwijfeling, angst, verdriet, hoop, kracht, moed en doorzettingsvermogen. In het boek 
zijn ook medische verslagen en app-berichten tussen Willem en zijn broer Jouke 
opgenomen. Hiermee is het een compleet verhaal geworden waarin bijna 'alles' 
beschreven is over een ernstige covid-infectie en de gevolgen daarvan. Het zou voor 
Jolanda waardevol zijn als dit boek tot steun kan zijn voor lotgenoten en bij iedereen 
tot meer begrip zou kunnen leiden over de mogelijk langdurende gevolgen van covid. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien 
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