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PATAT & PAVLOV – LEVEN MET ALZHEIMER 
48 VERHALEN DIE MANTELZORGERS TOT STEUN KUNNEN ZIJN 

INHOUD  

Gerdien Breimer, auteur van het boek ‘Patat & Pavlov’, neemt je mee in het leven van haar moeder 

Roelien. Roelien Breimer heeft Alzheimer. Terwijl je leest, krijg je het gevoel dat je in de huiskamer zit 

bij Gerdien, haar moeder Roelien en de overige bewoners van De Beuk (een gesloten een gesloten 

psychogeriatrische afdeling in Assen).  

Je beleeft mee hoe Gerdien aansluit en meebeweegt met haar moeder. Je maakt mee hoe ze zich 

inspant om haar moeder niet te corrigeren als ze fouten maakt. Je ziet hoe ze contact met haar moeder 

maakt, mentaal en fysiek. En je beleeft het plezier dat ze samen hebben met ze mee. Als Roelien 

verdrietig is, of zelfs boos, ervaar je hoe ze van Gerdien de ruimte krijgt om die gevoelens te beleven, 

waardoor ze wegebben.  

 

“Ik hoop dat Patat & Pavlov mensen tot steun zal zijn en dat het boek voor velen iets zal betekenen. Dan 

denk ik niet alleen aan dochters, zonen en andere mantelzorgers, maar ook zeker aan mensen die in de 

zorgsector werkzaam zijn”, aldus Gerdien Breimer.  
 
BRON 

Gerdien Breimer, auteur Patat & Pavlov 

INFORMATIE EN MATERIAAL 

 Gerdien Breimer is te bereiken op 06 - 15 68 00 41 en via info@breimschrijft.nl.  

 Wilt u meer over Gerdien weten, kijk dan op www.linkedin.com/breimschrijft of www.breimschrijft.nl.  

 Wanneer je via Gerdien haar website www.breimschrijft.nl bestelt, ontvang je van haar een 

gesigneerd exemplaar. Het boek is daarnaast te koop bij alle boekwinkels in Nederland, via 

www.bol.com en via www.alarineke.nl/boeken.  

 Wilt u het volledige boek om een recensie te schrijven? Mail uw aanvraag naar info@breimschrijft.nl 

en Gerdien stuurt u het boek in PDF toe. Ze ontvangt graag een exemplaar van de geplaatste 

recensie. 
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