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Rode tranen vertelt het verhaal van een jonge moeder die geconfronteerd wordt met 

borstkanker. De schrijfster, Else-Marieke van der Heiden, maakt de lezer op een geheel 

eigen wijze deelgenoot van de rollercoaster waarin zij, maar ook haar gezin en omgeving,  

terecht zijn gekomen. 

 

Het verhaal van Else-Marieke is met name voor lotgenoten die nog maar net te horen 

hebben gekregen dat zij inmiddels die statisch gezien die ene op elke de zeven zijn, die dit 

jammer genoeg overkomt. 

 

Het taalgebruik is voor de een helemaal van deze tijd, terwijl een ander er zich mogelijk aan 

stoort. De essentie wordt met de nodige, soms enigszins zwartgallige, humor gebracht. Else-

Marieke laat zien dat, naast het leren omgaan met de ziekte, ook in het medische traject niet 

altijd alles van een leien dakje gaat. Mede door haar positieve instelling is zij in staat om het 

hele verwerkingsproces een plekje te geven. 

 

Vooral lotgenoten in vergelijkbare omstandigheden, jong én moeder van jonge kinderen én 

getroffen door borstkanker, zullen zich in het verhaal van Else-Marieke kunnen herkennen. 

Maar het kan ook voor iedereen in de directe omgeving een eyeopener zijn. 

 

Als je geconfronteerd wordt met borstkanker kom je in een rollercoaster terecht en wil je 

zoveel mogelijk ervaringen, vooral positieve, van lotgenoten horen. Gedeelde smart is halve 

smart moet je maar denken en het lezen van ervaringen van andere kan je daarbij helpen. 

 

Voor iedereen die zelf met borstkanker te maken krijgt, maar ook partners, ouders of oudere 

kinderen, kan dit boek een bijdrage leveren aan begrip voor de situatie en de manier waarop 

lotgenoten worstelen met die situatie. Ik geef het boek vier sterren. 

 

Recensie geschreven door: Ruud Vorstermans 

 

 

Benieuwd naar het verhaal van Else-Marieke van der Heiden? Bekijk haar website voor de 

verkoopinformatie: www.rodetranen.nl  

http://www.rodetranen.nl/

