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hoe overleef ik 
mijn dood
e e n b o e k o v e r l i j d e n

Wat gebeurt er als we (weten dat we gaan) sterven? Kan deze laatste levensfase, en het lijden dat daar vaak 
mee gepaard gaat, misschien iets toevoegen aan een mensenleven? En: wat kun je betekenen voor iemand 
op de drempel van de dood? Dit zijn grote vragen, die kunnen fluisteren of die zich juist urgent opdringen: 
die geleefd willen worden.

Professionals die werken met stervenden, mensen die terminaal ziek zijn en geestelijken van verschillende 
stromingen geven in dit taboedoorbrekende boek antwoord op deze vragen vanuit hun kennis en erva-
ring. Het resultaat: 18 bemoedigende en verhelderende interviews en portretten die inzicht geven in het 
stervensproces en de verschillende levensovertuigingen. Die bovendien uitnodigen om de eigen wensen 
rondom het levenseinde te onderzoeken én te bespreken. 

Met o.a. opperrabbijn Binyomin Jacobs, Boris van der Ham, priester Antoine Bodar, spiritueel leraar 
Henny Blom, imam Oemar Shabier Dilmohamed, Taklung Matul Rinpoche, hoogleraar ‘Goede dood’ 
Suzanne van de Vathorst, arts Ruben van Coevorden, Ineke Koedam, Rigpa-trainer Kirsten DeLeo, Jan 
(69), Cisca (40), Mohammed (48)

***
Een aanrader voor de gewone sterveling!

“Een indrukwekkende en waardevolle verzameling van perspectieven en meningen over het stormachtige, maar erg 
kostbare laatste stuk van het leven, waarin het ongekende belang van reflectie onderschreven wordt.” 
- Sander de Hosson, longarts

“Een rijkdom aan inzichten die de lezer behoedt voor een oordeel over lijden en die aanzet tot diepere verkenning, tot 
moed, begrip en compassie.” 
- Ineke Koedam, voorzitter Landelijk Expertisecentrum Sterven



Korine van Veldhuijsen (1972) uit Doorn is freelance journaliste op het 
gebied van (geestelijke) gezondheid, welzijn, onderwijs en spiritualiteit. 

Daarnaast geeft ze de kracht en het plezier van het schrijven door in 
cursussen creatief en autobiografisch schrijven. Sinds 2009 volgt ze 
lessen in Oosterse wijsbegeerte en meditatie. Door stil te staan bij de 
zingevingskant van lijden en sterven wil zij een ander licht laten schijnen 
op de euthanasie- én de voltooid leven-discussie.

www.korinevanveldhuijsen.nl
www.bijzondereverhalen.nl
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