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Hou me maar vast van José Franssen

Presentatie indringend boek over Alzheimer

Op vrijdagmiddag 8 april a.s. presenteert José Franssen in Maastricht haar 
nieuwe boek Hou me maar vast; Mijn moeder, Alzheimer en ik.  

José Franssen vertelt over twaalf jaar zorgen voor haar moeder en leest voor uit 
Hou me maar vast. Ook overhandigt ze haar boek aan wethouder Jack Gerats,  
Gertie de Veen van Steunpunt Mantelzorg en aan mensen die haar steunden in 
de zorg voor haar moeder. Mantelzorgers en verzorgden van mensen met 
dementie zijn deze middag van harte welkom.   

Steeds weer iets verliezen
José Franssen vertelt in Hou me maar vast over het leven van alledag in het 
samenzijn met haar moeder, jaar in jaar uit. Over steeds weer iets verliezen en 
verder gaan met wat overblijft. Over het verdriet, de onmacht en de boosheid en 
over het door de tranen heen lachen om de waanzin van een onbegrijpelijke 
ziekte. Over familievergaderingen, thuiszorg en de verhuizing naar een 
verpleegafdeling in een zorgcentrum. Over de aftakeling en het levenseinde. Over
de winst van het zorgen, over kinderen en verzorgenden die doen wat ze kunnen.
Over de zorg die desondanks tekortschiet. 
Maar boven alles is het een verhaal van liefde, dat gaat over het tot het einde toe 
blíjven zien van een moeder in haar eigenheid, kracht en waardigheid.

Aanmelden boekpresentatie
De boekpresentatie van Hou me maar vast start om 13.15 uur en duurt tot 15.00 
uur. Aansluitend kunnen bezoekers napraten, het boek kopen en dat laten 
signeren. De presentatie is in Infocentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX 
Maastricht, ingang via Penitentenpoort naast Sphinxgebouw. Aanmelden voor de 
middag kan tot 3 april bij de auteur, mail info@josefranssen.nl of telefoon 043 
3214672.

Hou me maar vast; Mijn moeder, Alzheimer en ik
José Franssen, MB Communicatie, Gassel, 2016
ISBN 978 90 81292177, 416 pagina’s, € 19,50
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Noot voor de redactie

Interview met auteur
Voor een interview met de auteur kunt u contact opnemen met José Franssen, 
telefoon: 043-3214672, e-mail: info@josefranssen.nl. Zie voor algemene 
informatie ook: www.josefranssen.nl 

Aanwezigheid presentatie boek op 8 april in Maastricht
De boekpresentatie is op vrijdag 8 april 2016 om 13.15 uur in Maastricht. 
U bent daarbij van harte welkom. Als u uw komst doorgeeft aan de uitgever 
(info@mbcommunicatie.nl), dan krijgt u aanvullende informatie en ligt er op 8 april
een persmap voor u klaar.

Beeldmateriaal 
Beschikbaar beeld in hoge resolutie door op de link te klikken:
 Voorkant boek
 Achterkant boek
 Auteursportret 1, met vermelding fotograaf: © Anthoney Fairley
 Auteursportret 2, met vermelding fotograaf: © Anthoney Fairley
 José Franssen met haar moeder 1
 José Franssen met haar moeder 2

Informatie via uitgever
Voor extra informatie over het boek en voor extra beeldmateriaal kunt u contact 
opnemen met uitgever Monica Boschman, MB Communicatie, 0486 450 400 of 
06 363 283 59, e-mail: info@mbcommunicatie.nl 
U kunt een digitaal recensie-exemplaar ontvangen en vanaf 20 maart a.s. ook 
een exemplaar van het boek. Een digitale versie van de voorpublicatie met een 
aantal fragmenten leest u hier: voorpublicatie

Bijlagen bij dit bericht: over de auteur 
Bijlage 1: Over de auteur
Bijlage 2: Citaten van meelezers
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Bijlage 1: Over auteur José Franssen

José Franssen (1956, Blerick) is andragoge en werkt al ruim dertig jaar met 
mensen en hun levensverhalen, ook binnen de ouderenzorg. Ze verzorgt 
trainingen en lezingen over het schrijven van eigen verhalen, het optekenen van 
verhalen van anderen, het voorlezen en het vertellen van verhalen en over het 
maken van levensboeken. Door de zorg voor haar moeder leerde ze de zorg op 
een heel nieuwe wijze kennen. In Hou me maar vast (2016) vertelt ze haar 
persoonlijke verhaal over een belangrijke tijd in haar leven.

Eerdere boeken van José Franssen zijn o.a.: Van vroeger. Levensverhalen 
schrijven met ouderen (1995); Op zoek naar zin, een cursus rond het eigen 
levensverhaal voor ouderen met depressieve klachten (met Ernst Bohlmeijer, 
2003); Luisteren in je leunstoel. Handboek voorlezen aan ouderen (2004); Heb ik 
zóveel verteld? Zóveel blaadjes? Levensverhalen van bewoners en personeel 
van St. Anna (2005); In mijn koffer op zolder. Levensverhalen van ouderen voor 
ouderen (2008)

www.josefranssen.nl 
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Bijlage 2: Uitspraken en citaten van meelezers

In geen enkel ander boek kwam ik zo’n rijkdom aan ideeën en suggesties om met
dementie om te gaan tegen als in jouw boek. Het is een boek dat iedereen die 
met Alzheimer te maken heeft (en wie heeft dat niet?) zou moeten lezen. Het kan 
troosten (ik ben de enige niet), reikt ideeën aan en laat zien hoe intensieve zorg 
ook heel veel ‘winst’ kan opleveren.
Tineke Hendriks, schrijfster

Je duikt erin en wil het niet meer loslaten. Mooi beschreven, als lezer ben je erbij 
en maak je het mee. De teksten zijn zuiver, integer en eerlijk. Jouw moeder is een
prachtmens: een dappere soldaat, een moeder die altijd voor haar gezin heeft 
geleefd. Ik ben van haar gaan houden. Ernst en humor naast en door elkaar, 
knap. Een boek met een ziel. Chapeau!
Lisette Burnett, directeur van verschillende zorgcentra

Ook  het personeel in verpleeghuizen geeft dit boek een inkijkje in de 
belevingswereld van de mantelzorger en de dementerende, er wordt aan zoveel 
dingen voorbij gegaan. Wat een prachtig eerbetoon aan je moeder, en wat heeft 
ze geboft met jou!
Anita de Gouw, vaktherapeut beeldend GGZ-zorg voor ouderen

Hoe een moeder dichterbij komt in dit hele proces van zorgen hoe helend die 
nabijheid is voor beide kanten, hoe diepe liefde vorm kan krijgen en dat is 
hartverwarmend. Hoe mooi het is dat een familie erin slaagt toch gezamenlijk dit 
geheel te dragen, met respect voor alle verschillen. Hoe schrijven kan doen 
blijven en helpt. Hoe mooi het is dat je met je moeder een geheel nieuwe taal heb
kunnen vinden. Dat gaat niet over letterlijke taal maar over al die rituelen met de 
engelen en voetenbadjes.
Els Doeleman, mantelzorger

Ik zie je boek als een standbeeld, een ode aan je moeder. Zij wordt geëerd als 
iemand die met zoveel bescheidenheid het leven leefde. Het is ook een ode aan 
jullie  sámen. Jij en je moeder. Het is een keuze voor de verbinding, voor trouw 
en diepte. En het is een ode aan jezelf: je bent zichtbaar met je pijn, je plezier, de 
ondeugd, diepte en scherpte. Jouw boek schudt aan de werkelijkheid. Het laat 
zien dat we moeten roeien met de riemen die we hebben. Zorg is: dagelijks met 
de roeiboot door de stormen gaan.
Je houdt me keer op keer een spiegel voor. Je hebt me geholpen in mijn relatie 
met mijn moeder. Ik leer van je boek. Ik kom tegen wat ik nu zelf ervaar in de 
relatie met mijn eigen moeder.
Paula Irik, geestelijk verzorger in zorgcentra
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