
In juni 2008 werd bij mijn man Romain ALS gediagnosticeerd. Een 
verpletterend verdict voor ons. Zoals vele mensen wisten ook wij toen 
niets over deze meedogenloze ziekte. Wat konden we verwachten?

Na het overlijden van mijn man groeide in mij de drang om zelf 
een uitgebreide getuigenis te schrijven. Ik hoop daarmee terminale 
patiënten en hun partners, mantelzorgers, familie en vrienden, die 
hetzelfde traject moeten afleggen, een hart onder de riem te steken. 
Ook een bijdrage te leveren aan meer sensibilisering voor ALS. 

Het boek volgt chronologisch het verloop van de ziekte bij mijn man, 
vanaf de diagnose in 2008 tot en met de fatale afloop in 2017. Met 
een woord vooraf van de CEO van de ALS Liga, en een nawoord met de 
laatste stand van zaken over ALS door prof. Philip Van Damme en prof. 
Ludo Van den Bosch.

Ik voegde er een hoofdstuk aan toe over mijn rouwproces, het vallen 
en weer rechtkrabbelen...omdat ik gemerkt heb dat veel mensen ook 
daar nood aan hebben. 

Het boek is doorweven met stukjes poëzie, relevante foto’s en door 
Romain geschreven tekstfragmenten.

Journalist Martin Heylen en actrice en ALS-ambassadrice Leah Thys, 
hebben voor een korte noot gezorgd voor de achterflap. 

ALS-onderzoek is aangewezen op bijkomende financiële onder-
steuning, vaak via liefdadigheidsinitiatieven. De opbrengsten van dit 
boek zullen door de ALS Liga integraal aangewend worden om ALS-
onderzoek te sponsoren.

Dank voor uw steun!

Wilt u de ALS LIGA en het   
ALS-onderzoek steunen?
Bestel het boek vooraf met 
voorintekening. Uiterste datum: 
1 september 2019. Het boek zal 
verschijnen op 15 oktober 2019.

Met een extra gift van 5 euro kunt 
u het onderzoek extra steunen. 
In dat geval krijgt u uw naam in het 
boek vermeld.

Koop dus het boek vooraf door 
25 euro (of 30, als het boek uw 
naam moet vermelden) over te 
schrijven op de rekening van 
Uitgeverij De Vliegende Keeper 
(thans Willems Uitgevers).

Dat doet u zo:

1. Schrijf 25 of 30 euro over op  
BE 89 9731 0520 1685 met 
vermelding ROMAIN.

2.  Belangrijk: vermeld ook uw adres 
én uw e-mailadres. Zo kunnen 
we u op de hoogte houden van 
de boekpresentatie en ontvangt 
u alle informatie over de verdere 
distributie.

“Zonder ons eigen verhaal, het verhaal van onze hoogte- en 
dieptepunten, en onze reflectie daarop, zijn we maar half mens. 
Compleet zijn we pas als anderen dat verhaal ook kennen.”  
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Greta vandeborne

Greta Vandeborne is twintig jaar verbonden geweest 
aan Hogeschool Gent. Aanvankelijk als docente 
handelscorrespondentie en tekstverwerking en als 
stagecoördinator. Meerdere handleidingen en brochures 
stonden op haar naam. (Campus Mercator, Henleykaai, Gent). 
Daarna is ze tien jaar aan de hogeschool werkzaam geweest 
als International Relations Officer.

In 1999 nam ze gedurende tien jaar de functie op van 
secretaris-generaal voor de internationale organisatie SPACE, 
een netwerk van hogescholen en universiteiten binnen de 
domeinen talen, business, marketing, entrepreneurship, 
online cursussen.

In 1994 publiceerde ze het boekje ‘WARD en Ward’: een dagboek van gewone en speciale 
momenten uit het eerste levensjaar van haar eerste kleinzoon, verweven met de actualiteit.

Van 2009 tot 2017 was ze fulltime mantelzorger voor haar man.

Thans werkt ze als vrijwilliger bij de ALS Liga en bij Bibliotheek De Krook in Gent bij 
‘Luisterende Oortjes’, voorleesnamiddagen voor kinderen. 

Ze wordt regelmatig gevraagd om te getuigen over ‘Leven met ALS’, zoals bij de Soroptimisten 
Club in Gent. Op 14 oktober 2017 werd ze als spreker gevraagd op een symposium over 
palliatieve zorgen in de Grote Post te Oostende, met Manu Keirse als gastspreker en Martin 
Heylen als coördinator. 

Een bijzonder moedige getuigenis; in dit boek schetst de schrijfster, Greta Vandeborne, de 
negen jaar durende strijd van haar echtgenoot Romain tegen ALS. Zij beschrijft de lange 
moeilijke weg die zij beiden moeten gaan en doorstaan bij het aftakelingsproces dat eigen 
is aan deze vreselijke degeneratieve ziekte. Een moeilijke weg van nood aan dagelijkse 
ondersteuning en onophoudelijk streven naar een zo optimaal mogelijk behoud van 
levenskwaliteit. Bij deze beschrijving uit de eerste hand schuwt de schrijfster de diepe 
emoties niet die onherroepelijk gepaard gaan met het langzame maar definitieve verlies- 
en rouwproces.   

Evy Reviers  CEO ALS Liga

“Zonder ons eigen verhaal, het verhaal van onze hoogte- en dieptepunten, en onze 
reflectie daarop, zijn we maar half mens. Compleet zijn we pas als anderen dat 
verhaal ook kennen.”   Renate Dorrestein
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