
* * * PERSBERICHT * * * 
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‘Adembenemend’ verhaal van cystic fibrose patiënt   
 
Ik beklim de Mount Everest, het is een zware klim. Hoe hoger ik op deze berg kom des te ijler de lucht is. Buiten adem 

als ik ben probeer ik de ijle lucht mijn longen in te laten stromen. Elke meter die ik hoger kom kost het meer moeite. Ik 

voel aan mijn lichaam dat ik even zou moeten rusten. Maar op het eerste gezicht zie ik nergens een lekker plekje om te 

gaan zitten. Ik besluit door te lopen nog een paar meter en ik ben op de top.  
 
Adembenemend is het autobiografische verhaal van de 22-jarige Samantha 
Eising. Jaren lang dachten de artsen dat ze ernstig astma had. De laatste 
jaren waren voor haar onaangenaam in de medische wereld. Benauwdheid-
klachten werden niet langer serieus genomen terwijl de strijd om te kunnen 
ademen toenam.  
In februari 2011 werd Samantha met spoed opgenomen in een Belgisch zie-
kenhuis, waar al snel de vraag werd gesteld of ze ooit getest is op Cystic 
Fibrosis. Onderzoeken volgden en kort daarna de diagnose:  
Samantha heeft Cystic Fibrosis, taaislijmziekte. 
 
Anderen over ‘Adembenemend’ 
 
“Adembenemend is een openhartig boek van een dappere jonge vrouw. Het 
vertelt, soms nuchter, soms vertederend, over het proces van haar ingrijpende 
ziekte. Het is het verhaal van iemand die op haar jonge leeftijd door haar ziek-
te volwassener wordt dan velen dat ooit zullen zijn op pensioensgerechtigde 
leeftijd.”   

[EDDY TERSTALL, regisseur] 
 
 
 
 
‘Adembenemend’ verschijnt tijdens de Longweek, 13 mei 2013 bij Uitgeverij Fenikso. 
Een deel van de opbrengst van dit boek gaat naar de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose.   
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Noot voor de redactie:  
Wilt u meer informatie over ‘Adembenemend’ of wilt u een interview met Samantha Eising, neem dan contact op 
met Sandra Di Bortolo via telefoonnummer 038 – 45 45 980 of via sandra@fenikso.nl. 
Voor het opvragen van een recensie-exemplaar kunt u uw adresgegevens mailen naar  
uitgeverij@fenikso.nl. Als u aandacht besteedt aan dit boek ontvangt de uitgever graag een bewijsexemplaar. 
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