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Boekpresentatie en thema-avond op 
donderdagavond 14 november 2019 
 
 
Wat	niet-aangeboren	
hersenletsel	met	je	doet	
 
 
DORDRECHT – Wat betekenen de symptomen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in 
het dagelijks leven? De Dordtse auteur Marion den Boer beschrijft in Begrijp je mij nu een 
beetje? waar getroffenen en hun naasten tegen aanlopen. De boekpresentatie en thema-
avond heeft plaats op 14 november 2019. De presentatie is in handen van AD-columnist 
Kees Thies. Het boek is vanaf die datum ook landelijk verkrijgbaar en te bestellen via 
bol.com. 
 
Vijf ervaringsverhalen 
In het boek maakt Den Boer duidelijk wat de veelvoorkomende symptomen van NAH zijn. 
Daarnaast laat de auteur vijf getroffenen aan het woord. Menno Jansen (zwaar auto-ongeluk), 
José Schut (multiple sclerose), Erwin Westerbeek (hersenbloeding), Hilde Schuemie 
(herseninfarct), Wil Wilders (hersenstambloeding). Zij beschrijven situaties waarbij je als 
‘gezond mens’ nooit stilstaat, omdat het allemaal zo vanzelfsprekend is. 
	
Thema-avond 
De presentatie van de thema-avond is in handen van de bekende columnist van het AD, Kees 
Thies en Roel Verbruggen van Via Cultura. Verder is er een korte voorstelling van Het 
Inspringtheater van Gemiva-SVG Groep, zijn er gastsprekers en liveoptredens van Rob 
Hendrikse en Francesco Daniel. Stichting Samball en Via Cultura hebben deze avond mede 
mogelijk gemaakt. Het radioprogramma van Via Cultura is live te horen op 105.0 FM.  
 
Over de auteur 
Marion den Boer heeft bijna 25 jaar een relatie met Ton. Op 10 januari 2014 kreeg zij een 
telefoontje dat haar echtgenoot tijdens zijn werk op een duwboot was getroffen door een 
herseninfarct. Over de ervaringen van Ton en haarzelf na deze gebeurtenis die hun leven in één 
keer op z’n kop zette en drastisch veranderde, verscheen eerder van haar hand het boek We varen 
nu een andere koers. 
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Noot voor de reactie (niet voor publicatie) 
Boekpresentatie 
U bent als journalist of redactielid van harte uitgenodigd tijdens de boekpresentatie op  
donderdagavond 14 november 2019 tijdens de live radio-uitzending door  
Via Cultura. 
Locatie: DOLHUIS, Dolhuisstraat 55 te Dordrecht  
Tijd: van 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
Journalisten kunnen zich aanmelden per e-mail via: tmddenboer@upcmail.nl 	
 
Recensie-exemplaren en interviewverzoeken: 
Voor meer informatie, recensie-exemplaren en/of interviewverzoeken kunt u contact opnemen 
met uitgeverij Het Boekenschap (info@hetboekenschap.nl) of direct met auteur  
Marion den Boer op telefoonnummer 06 106 25 945 of mail naar tmddenboer@upcmail.nl. 
	
Rechtenvrij beeldmateriaal in hoge resolutie: 
www.hetboekenschap.nl/NAH  
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