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Afdeling Antwerpen 
 
 
 
Beste lotgenoten, 
 
De Dag tegen Kanker, de 11de editie,  op donderdag 16 september,  was een enorm succes. 
Honderd en drie ziekenhuizen namen deel aan deze actie. 
 
We vroegen aan alle toevallige passanten om een geel lintje te dragen als symbool van verbon-
denheid met de kankerpatiënten.  Vijftigduizend artsen, verpleegkundigen en ander ziekenhuis-
personeel droegen het gele lintje. 
 
Op zo’n momenten is het toch weer zinvol te beseffen dat het de moeite waard is om zo’n ac-
tiviteiten te organiseren zodat iedereen de kans krijgt om over zijn of haar  
verhalen/pijn/problemen/smarten te kunnen praten met andere lotgenoten en/of hulpverleners. 
 
Er werden overal nog andere activiteiten georganiseerd zoals bloemlezingen, massages, bekende 
BV’s die hun steentje bijdroegen bij het uitdelen van het gele lintje, massa’s knuffels in Bor-
nem,… 
 
Dank aan de Antwerpse leden voor hun aanwezigheid en eveneens dank aan het VLK voor dit 
mooie initiatief. 
 
Een dag tegen kanker, een dag van solidariteit voor alle kankerpatiënten en hun dierbaren. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Linda & Hélèna 
 
 
 
Bij deze wil ik jullie zowel een interessant boek voorstellen van Mia Van der Schueren over 
ziekte, rechten en kunstgewrichten alsook een musical “Een leven zonder jou”.   
Zie info in bijlage (pdf file) 



 

MIA VAN DER SCHUEREN (1946) studeerde handel in Diest en werkte op het Studiecentrum 
voor Kernenergie in Mol.  
Eerder verscheen van haar OP ZOEK NAAR AANVAARDING – Leven met Reumatoïde Artri-
tis. 
 
Contact: 014/31 82 47; mia.vanderschueren@scarlet.be  
MUITERIJ IN MIJN LIJF – Over ziekte, rechten en kunstgewrichten  
Uitgeverij: HOUTEKIET  
ISBN: 978 90 8924 103 0  
Prijs: € 22,95  
Publicatiedatum: 10/05/2010  
 
De opbrengst gaat integraal naar de Reumatoïde Artritis Liga vzw. (zie www.raliga.be)  
Maatschappelijke zetel: Krombaak 10, 2200 HERENTALS  
Voor info: 0475 96 62 31 
 
MUITERIJ IN MIJN LIJF - Over ziekte, rechten 
en kunstgewrichten 
Auteur: Mia Van der Schueren 
Pagina's: 392 
ISBN: 9789089241030 
Verkoopprijs: € 22,95 
 
Dat gewrichtsprothesen na jaren plots kunnen gaan 
infecteren terwijl deze vooraf geen enkel probleem 
vertonen, is een complicatie die bij het publiek 
meestal onbekend is. Medische studies vertellen ons 
dat we steeds meer met deze problematiek gecon-
fronteerd gaan worden. 
 
In MUITERIJ IN MIJN LIJF beschrijft Mia, met oog 
voor detail, haar ervaringen met deze desastreuze 
infecties en de vreselijke gevolgen ervan. 
 
Tegelijkertijd toont het boek overduidelijk aan dat je 
als patiënt maar beter goed geïnformeerd kunt zijn 
over je rechten als patiënt en over de euthanasiewet, 
twee belangrijke patiëntenwetten waarover nog heel wat misvattingen bestaan. Op een begrij-
pelijke wijze wordt hierover klaarheid gebracht. Op deze manier probeert de auteur de lezer 
mee te geven wat ze zelf met vallen en opstaan leerde. 
 
MUITERIJ IN MIJN LIJF leest als een roman, waarbij een zekere spanning naar het verloop der 
gebeurtenissen niet ontbreekt. Een boek voor iedereen, gezond of ziek, arts of paramedicus. 
Met uitgebreid bronnenmateriaal. 
 
Recensie: Mia omschrijft op een pakkende manier de moeilijke en pijnlijke weg die ze heeft afgelegd tijdens 
haar lange verblijf in het ziekenhuis: bij wijlen een gevecht om te overleven. Ook patiëntenrechten die met 
de voeten worden getreden en het thema euthanasie komen levensecht aan bod. Mia, die dankzij haar 
onuitputtelijke moed en doorzettingsvermogen er bovenop gekomen is, is ook een rasverteller die je met 
haar fantastische pen meeneemt van de eerste tot de laatste bladzijde. Dit boek leest als een trein en is 
voor iedereen een absolute aanrader, ook voor medisch en verzorgend personeel. Dit is zonder meer een vijf 
sterrenboek. (Anne Verledens) 
 
Klik hier om meer te lezen over de musical “Een leven zonder jou”. 


