
Leren lopen op je handen
- Als ziek zijn je leven op z’n kop zet -

Dinsdag 20 augustus 2019

Auditorium Flevoziekenhuis almere

ProgrammA:

16.00 uur Welkom door ANNETTE FIJN VAN DRAAT,  
raad van bestuur

16.10 uur Lezing SUZAN VAN DER MEIJ, chirurg

16.25 uur Lezing CARLA DIK, 2e kamerlid en  
lid van de commissie VWS 

16.35 uur Lezing JANNET WIEGERSMA,  
Verpleegkundig Specialist en auteur

16.45 uur Overhandiging van het eerste boek

Ernstig ziek worden zet je leven op zijn kop en alle clichés zijn waar. Je probeert 
uit alle macht rechtop te blijven staan en zo snel mogelijk door de behandeling 
heen te komen. Mensen in je directe omgeving zullen proberen je staande te 
houden want de regie loslaten is doodeng. Vechtend en strijdend ga je ten onder. 
Doodmoe na de behandeling. Wat zou er gebeuren als je leert lopen op je 
handen? Leert omgaan met een wereld die op zijn kop staat? 

www.lerenlopenopjehanden.nl

Jannet Wiegersma - Faber

16.00 - 17.00 uur

2e etage

Het Flevoziekenhuis en Jannet Wiegersma nodigen u uit  
voor de boekpresentatie van:

Het leven is maar kort en als je 

ernstig ziek wordt besef je dat 

des te meer. Het zet je leven 

op z’n kop en alle clichés zijn 

waar. Maar wat doen we als 

patiënt? Vooral rechtop blijven 

lopen, alles doen en ziek zijn 

erbij, vechtend en strijdend gaan 

we ten onder. Wat zou er gebeuren 

als je leert lopen op je handen?

Jannet Wiegersma leidt je door het woud van emoties en stelt je veel vragen, 

zodat je: kunt lachen, verdrietig mag zijn, leert waarom je opvoeding nog steeds 

invloed heeft, leert kijken naar jezelf, hoe je een A-team verzamelt, tijd neemt 

voor jezelf en niet meer hoeft te vechten. 

In dit praktische boek neemt ze je stap voor stap mee. We maken van de sneltrein 

waar je in lijkt te zitten een boemeltje en jij bent de machinist. Trap je op het  

gaspedaal of gebruik je af en toe de rem?

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 mamma-

poli van het Flevoziekenhuis in Almere. Hier heeft ze de zorg voor patiënten met 

borstkanker. Je kunt haar volgen op de website www.lerenlopenopjehanden.nl.
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