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Over het boek: 

Hugo Borst, Schrijver, voetbaljournalist en mantelzorger: dit is een zeer belangrijk boek. Want wat 

doe je als jouw kind zwaar hersenletsel oploopt en het bewustzijn verliest? Ik maakte het mee met 

mijn nichtje Daphne, een briljante meid van 19. Op een avond wordt ze op haar fiets aangereden. 

Door kordaat optreden belandt ze in no time op de operatietafel. Chirurgen vechten voor haar leven. 

Ik zag haar ouders Erika en Rien vanaf dag 1 afzien. Eerst de huiveringwekkende angst of Daphne het 

ongeluk zou overleven, daarna het besef dat hun dochter in coma ligt. Dan de onzekerheid of ze daar 

ooit nog uitkomt en zo ja: hoe komt ze er dan uit.  

 

In dit boek vertellen Erika en andere ouders van kinderen met bewustzijnsproblematiek wat ze 

allemaal hebben meegemaakt nadat hun kind hersenletsel opliep. Het zijn indrukwekkende en 

leerzame verhalen voor andere ouders van kinderen die in coma zijn geraakt. De samenstellers - 

fysiotherapeuten werkzaam op de VIN-afdeling (Vroege Intensieve Neurorevalidatie) van Libra 

Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark - hebben een puik idee knap uitgewerkt. Dit is een 

onmisbaar boek. Het biedt de bezorgde lezer houvast en handvatten. 

 

Over de auteur: 

Ann Ceurvels is etiketjes-mama en -echtgenote. Als kinder- en jeugdcoach begeleidt ze in haar 
praktijk o.a. gezinnen die met etiketjes te maken krijgen. Ze schreef eerder Etiketjes en Etiketjes 

18+. Sarah De Keyser is getrouwd en mama van twee zonen van wie de oudste autisme heeft. Zij 

is fotografe, auteur van het boek AnderSS en heeft in 2020 haar opleiding als auticoach succesvol 
afgerond. 

 

Inzien: 

Het boek kun je hier inzien. 

Het boek kun je hier inzien onder het kopje ‘Inkijk’. 

 

Bespreking: 

In dit verhaal staat… 

 
Wat viel op: 

Opmerkelijk is de manier waarop…. 

 

Citaten: 

“wat moet ik nu..”(p.97) 

 

Extra en recensies: 

In dit interview lees je meer over  
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