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Over het boek: 

Het leven is maar kort en als je ernstig ziek wordt besef je dat des te meer. Je hebt het gevoel in een 

sneltrein te zijn gestapt en wil maar één ding: zo snel mogelijk beter worden, vol gas naar je oude 

leven, de strijd aangaan, wegvluchten of misschien voel je je als aan de grond genageld. Meer dan vijf 

miljoen mensen in Nederland zijn (chronisch) ziek, maar we leren niet van elkaar hoe je dat doet, 

terwijl ziek zijn hardstikke ingewikkeld is! 

Dit boek staat vol met praktische handvatten en geeft je als zieke inzicht in wat je te wachten staat 

als mens (niet over de soorten behandelingen maar écht als mens), waar je mee te maken krijgt, wat 

mogelijke valkuilen zijn en is tegelijk ook een dag- en werkboek. Je kunt allerlei aantekeningen 

maken en wordt uitgenodigd om na te denken wat ziek zijn voor jou betekent en hoe je zo gezond 

mogelijk ziek kunt zijn. 

 

Dit boek is niet alleen gericht op mensen met kanker. De persoonlijke verhalen in het boek gaan over 

vrouwen met borstkanker, maar het boek is geschikt voor iedereen die te maken krijgt met een 

(ernstige) ziekte. 

 

Het boek is ook voor familie en vrienden goed om te lezen zodat zij de zieke kunnen ondersteunen 

en meer begrip krijgen voor alles wat er speelt. Het geeft inzicht in wat een zieke mee- en 

doormaakt. Daarnaast geeft het zorgverleners een andere kijk op gezondheidszorg en wordt de focus 

verlegt van zorgen voor de behandeling, naar zorgen voor de mens achter de ziekte. 

 

Over de auteur: 

Jannet Wiegersma Faber (1969) studeerde verpleegkunde en werkte vanaf 1991 op de 

kinderafdeling, intensive care voor pasgeborenen en als avondhoofd voor spoedopnames van 

kinderen. Op de spoedeisende hulp behaalde ze haar master. Sindsdien is ze werkzaam als 

verpleegkundig specialist, vanaf 2013 op de mammapoli van het Flevoziekenhuis in Almere. Hier 

heeft ze de zorg voor patiënten met borstkanker. Je kunt haar volgen op de website 

www.lerenlopenopjehanden.nl  

 
Inzien: 

Het boek kun je hier inzien. 
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