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Annita: ‘Het boek Sepsis en daarna heeft mij 

enorm geholpen omdat ik het gevoel kreeg alles 

op eigen kracht te moeten uitzoeken, waarom 

alles ging zoals het ging. Als ik bij een arts in het 

ziekenhuis vroeg van hoe of wat, was meestal het 

antwoord: ‘maar mevrouw realiseert u zich wel 

hoe ziek u bent geweest?’ Maar echt een 

bevredigend antwoord kreeg ik niet. Ik heb heel 

veel terug kunnen vinden in het boek Sepsis en 

daarna. Het heeft mij heel veel houvast gegeven 

want ik begon heel erg aan mijn eigen kunnen te 

twijfelen; waarom het maar niet beter ging na alles 

wat ik ook probeerde of had geprobeerd. In die zin 

heeft het boek mij veel antwoorden gegeven die ik 

zocht. Daarvoor nog steeds heel erg bedankt.’ 

Renate: ‘Niet lang na mijn ontslag, na twee 

maanden ziekenhuis, kreeg ik van mijn man het 

boek Septische shock. Ik kon nog niet lang achter 

elkaar lezen maar het boek lag lange tijd binnen 

handbereik. Telkens las ik weer een stukje, het 

ging namelijk over mij. Ik begreep stapsgewijs wat 

er eigenlijk allemaal met mij was gebeurd. Het 

boek heeft me geholpen het te begrijpen te 

bevatten en gaf de eerste aanzet in het 

verwerken. Ik heb het heel prettig gevonden dat er 

zoveel informatie over de gevolgen van een 

sepsis in stond. Na een half jaar bestelde ik het 

boek Sepsis en daarna. Ik was zelf fysiek en 

mentaal nog hard aan het werk om mijn leven 

voorzichtig weer op te pakken en ook dit boek gaf 

goede informatie over die periode waar ik in zat.  

Vandaaruit de workshop "Herstellen na sepsis" 

gevolgd waar ik wederom nuttige informatie heb 

gehad. Eigenlijk zou iedereen die een sepsis krijgt 

deze boeken moeten meekrijgen vanuit het 

ziekenhuis! Het helpt in het verwerken....’ 
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https://www.sepsis-en-daarna.nl/boek-septische-shock/
https://www.sepsis-en-daarna.nl/boeken-sepsis-en-daarna-en-sepsis-and-afterwards/
https://www.sepsis-en-daarna.nl/workshop-herstellen-na-sepsis/

