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'In mijn familie - Moeilijke medische keuzes rond ziekte en erfelijke aanleg' van Wendy Geuverink is van
belang voor iedereen die voor belangrijke keuzes staat op het gebied van gezondheid. In haar boek beschrijft
Wendy Geuverink haar persoonlijke verhaal, dat begint als ze eind 2010 te horen krijgt dat ze drager is van het
erfelijke borstkankergen BRCA2. Dit borstkankergen is recent veel bekender geworden door Angelina Jolie,
die haar medische keuzes openlijk in de media heeft gedeeld nadat ze zichzelf ook geconfronteerd zag met
BRCA. Een BRCA2 genmutatie betekent 60 tot 80% kans op het krijgen van borstkanker en een aanzienlijk
verhoogde kans op eierstokkanker. Wendy beschrijft op een indringende manier wat dit voor haar en haar
gezin betekent en welke ingrijpende keuzes zij maakt om in haar gezonde lijf diverse malen preventief in te
grijpen. Naast haar persoonlijke verhaal en zoektocht beschrijft ze helder wat moeilijke medische keuzes
inhouden voor iedereen die geconfronteerd wordt met een erfelijke aanleg of een ziekte met ernstige
consequenties. Ze wil door haar verhaal en door informatie en adviezen over onderwerpen als 'gedeelde
besluitvorming met je arts', 'wil je wel weten of je zelf ook erfelijk belast bent?' en 'hoe blijf je goed in contact
met je familie, partner en kinderen?' die groep een steun in de rug geven."De keuzes die Wendy heeft moeten
maken behoren tot de moeilijkste in een mensenleven. Hoe je met deze keuzes omgaat is in dit boek zeer
helder en zonder opsmuk verwoord. Maar ook de onverwacht troostrijke contacten of nieuwe kracht waar je

zelf over blijkt te beschikken bieden perspectief voor iedereen die in een vergelijkbare situatie terecht komt.
Buitengewoon toegankelijk, leerzaam en niet te vergeten ontroerend, omdat het onderwerp ons allemaal raakt:
gezondheid." - Joop Boezeman (voormalig algemeen directeur A.W. Bruna Uitgevers) en Renée Swaalf
(voormalig uitgever non-fictie Uitgeverij Het Spectrum)

