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‘Ik moet bekennen dat ik bij het lezen van de autobiografie  

‘Vreemde kronkels’ soms tranen in mijn ogen had en hierdoor ook weer een 

andere kijk heb gekregen op kwaliteit van leven bij mensen met IBD,  

een van de onderwerpen van mijn proefschrift destijds en een onderwerp 

dat ik bij een aantal promovendi in Maastricht heb mogen begeleiden.’
Dr. Maurice Russel - MDL-arts Medisch Spectrum Twente Enschede

COMPLEET MAATWERK IN TEKST EN BEELD
Empathie en commercie blijken uitstekend samen te gaan. De combinatie van een jarenlange 

ervaring als patiënt én haar werkzame jaren in de gezondheidszorg maakt dat Ingeborg Kuys, 

samen met haar team, maatwerk kan leveren. Het team van IKProductions denkt dan ook 

graag met u mee om ingewikkelde medische vaktaal om te zetten in begrijpelijk, empathisch, 

gericht materiaal voor patiënten en hun omgeving. Dat doen wij door middel van tekstwerk, 

magazines en boeken, aan de hand van interviews en door het delen van ervaringen. Wij staan 

op beurzen en congressen en geven presentaties door het hele land. 

Maar IKProductions biedt meer! Door de samenwerking met een vast team kunnen wij het 

maatwerk zelf uitgeven. Ook úw tekstwerk kan worden gepubliceerd in een eigen magazine, 

flyer of boek. Zo biedt IKProductions u een compleet pakket. 

En heeft u een eigen idee, dan spelen wij daar uiteraard ook heel graag op in.

SPECIALITEITEN
Wij luisteren naar en spreken met patiënten en hun omgeving, artsen en overige zorgverleners, om te kunnen 

inspringen op de behoeftes van uw cliënten. Welke boodschap wilt u overbrengen en waar liggen de behoeftes 

van de zorgvragers? Ons specialisme is het bedenken en realiseren van oplossingen die bruggen slaan tussen 

de medische wereld en patiënten.



De Obbe zorgboeken

Obbe is een wrattenzwijntje; een kinderkarakter, bedacht door Ingeborg Kuys en prachtig 

vormgegeven door, de in februari 2012 plotseling overleden, Olga Lubbers. Magda Wiefferink 

heeft de illustraties vanaf het tweede boek op een fantastisch gelijkende manier overgeno-

men. Obbe is de personificatie van zieke kinderen. In ieder boek 

beleeft Obbe, samen met zijn dierenvrienden, een avontuur. Maar 

er is ook altijd iets dat niet zo goed gaat, zoals de zere buik van 

Obbe of de astma van koeienvriendin EllaBella. [www.obbe.co.nl]

Prachtige prentenboeken – waarin verschillende ziektebeelden worden beschreven – die 

kinderen helpen hun ziekte te begrijpen en aanzet geven tot een gesprek met het kind. 

Ingeborg schrijft ze voor u op maat!

‘Obbe had jaren geleden al het daglicht moeten zien! 

Wat was het voor ons een stuk gemakkelijker 

geweest als we zo’n boek bij de hand hadden gehad. 

Ik heb het vaak gemist.’
Een ouder Min. de Savornin Lohmanlaan 22 | 7522 AP Enschede | T. 053.7501469 | info@ikproductions.nl | www.ikproductions.nl | www.twitter.com/ingeborgkuys
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‘Het boek ‘Bijzondere ervaringsverhalen, ziekte van 
Crohn & colitis ulcerosa’ is er niet om u in tranen achter te laten; 

dat zou de auteur nooit hebben gewild. En als ze dit wel tot doel had, 

hoopte ze waarschijnlijk dat ze u tot tranen van ontroering zou brengen.’ 
Prof. Dr. Severine Vermeire - UZ Leuven 

OVER ‘BIJZONDERE ERVARINGSVERHALEN, DARMKANKER’

 ‘Een mooie weergave van ons gesprek en een prachtig stuk. Knap gedaan. 

Ik ben er blij mee dat het zo integer en zonder melodrama is geschreven.’
Frank Sanders - zanger/regisseur/choreograaf/danser 

‘Een mooie mix van mensen en verhalen, gevarieerd, ontroerend en 

ook nog informatief.  Een boek met liefde en respect geschreven!’
Ellen Pieters - actrice (o.a. in De Darmdialogen) 

Ikke    Obbe
www.obbe.co.nl


