Beter Jeven
Ínet een chronisch-

Freek van Holten

t

progressieve zlekte
Het [s niet zijn eerste boek. Peter van den Berg uit Waddlnxveen schrijtt
graag. Nu hij door Parkinson steeds mlnder kan, past dlt werk hem heE
beste. Door te schrijven kan hij zi.jn talenten lnzetten en zijn ervaring
voor anderen tot nut taten zijn. lk spreek hem thuis over zijn nteuwste
boek Beter teven met een chrontsch-progressieve ztekte. Hij schreef het
samen met professionats en deskundtgen uit Nedertand en Vtaanderen.
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'Er wos nog geen boek zools drt', legt Von den Berg uit

'We wilden groog een compleet boek moken. woorin
ollerlei cspecten von het leven met een chronischprogressieve ziekte oon de orde komen. De combinotie
von theorie en ervoringsverholen mookt dot het boek
op verschillende monieren Ie lezen is. lk verwocht
dot veel mensen ols eerste de ervoringsverholen
lezen. Als le met een chronisch,progressieve ziekte
worcJt geconfronteerd. don wil Je voorol weten wat le
kunt verwochten en hoe onderen doormee omqcon.
Andere hoofdstukken zul 1e voorol lezen ols ze von
toepossing zr1n. over stoppen met werken of over
knelpunten binnen een relotie.'

ook voor hun portners. kinderen,
werkgevers. ombtsdrogers en
ondere betrokkenen. Het is zeker ook
geschrkt voor christenen vonwege de
oondocht voor pcslorole begelerdrng
von chronisch zieken. Ergenlrlk is het
voor iedereen die wil weten. Woor
loop ]e tegenaon ols je een chronischprogressieve ziekte hebt en hoe kun
1e doormee omgoon?'
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Wot is een chronisch-progressieve ziekte
eigenlijk?
'Dot is een ziekte woorbijje longdurig ziek bent en je
gezondheid steeds iets verder ochteruitgoot. Het is
een continu proces. Dot maakt oonvoording ook zo'n
rnoeilrjk begrip. Je weet niet wot de volgende stop is
e^ '?'.ronneer die zich oondient. Dit zie Je brivoorbeeld bij
z e<:en ols Porkinson. ALS of MS.'
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Floe is dot voor de portner von een potiënt?
'Die heeft zijn of hoor eigen proces von losloten:
je portrer is niet meer de persoon die hij of zij wos.
En somen go je een heel proces von verondering door.
Je moet steeds bustellen.'
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Witt u hierover verder lezen?
Bestel het boek vio de uitgever:

berghouserpont.nl

Voor wie is dit boek bedoeld?
'Voor mensen met een chronische ziekte, moor
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