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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Erg hè! : uit het leven van een rolmodel : een revalidatieroman / Petra Jorissen. - [Utrecht] : de Graaff,
[2020]. - 208 pagina's ; 22 cm.
Julia, een rolstoelvrouw, heeft reeds haar hele leven te maken met discriminatie ten gevolge van haar
invaliditeit. Wanneer ze een tijdje opgenomen wordt in een revalidatiecentrum wegens een blessure aan de
schouder, wordt ze geconfronteerd met patiënten die vaak nog maar recent in een rolstoel beland zijn. De
patiënten zijn erg divers, zowel in hun achtergrond als in de aard van hun kwetsuur. Het samenleven is niet
altijd makkelijk, maar vaak bijzonder kleurrijk. Elk op hun manier gaan de tijdelijke bewoners van het
revalidatiecentrum om met hun nieuwe levenswijze. Petra Jorissen schreef de afgelopen twintig jaar over
gezondheidszorg en psychiatrie. In haar roman geeft ze een realistische inkijk in het leven van een
rolstoelpatiënt en hoe rolstoelpatiënten door de buitenwereld behandeld worden. Met vlotte pen schrijft ze
over de grote en kleine bekommernissen uit hun dagelijkse leven. Haar boek zet aan tot denken over de
manier waarmee we omgaan met mensen met een beperking. Kleine druk. Goede roman die een unieke kijk
geeft op het leven van een rolstoelpatiënt.

Recensent: M. Gardin

Bestelnummer: 2020292730

groet,

NBD Biblion
Afd. Redactie / BU Data
E mi@nbdbiblion.nl
T (079) 344 0156

©copyright Stichting NBD Biblion. Dit is een auteursrechtelijk beschermd product en valt onder de Algemene
Voorwaarden van NBD Biblion.

Huygensstraat 1, 2721 LT  Zoetermeer    Postbus 7454, 2701 AL  Zoetermeer    www.nbdbiblion.nl    T (079) 3440 344
ABN-AMRO Bank IBAN NL22 ABNA 0416 7127 46    BIC ABNANL2A
Rabobank IBAN NL73 RABO 0155 1964 13    BIC RABONL2U     KvK 41150213     BTW NL81/0459462B01




