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Michelle, Lilian, Marcel en Marlon Creemers: ‘Lieve Michelle’ Uitgegeven in 
eigen beheer, 2010. ISBN 9781446705292  ( Leukemie/ Kanker/PO) Zie ook : 
http://michellecreemers.wordpress.com/2010/12/19/lieve-michelle-2/ en  
www.lulu.com 
 
Soort boek / Ziekte / Stijl:  Biografie van een 11 jarig meisje, Michelle, die  
op vijfjarige leeftijd leukemie kreeg, aan de gevolgen waarvan zij in 2010 
overleed. Het boek bevat een weergave van het op een weblog bijgehouden 
dagboek, met foto’s. Achterkaft: “Acht maanden tussen hoop en vrees, acht 
maanden tussen vier muren, acht maanden niet op willen geven”. 
 
Over de schrijvers:  
Het boek is geschreven met alle familieleden: moeder Lilian (40) en  vader 
Marcel (40), zij zijn 18 jaar getrouwd en hebben twee dochters: de oudste 
dochter  Marlon en  de jongste dochter Michelle (11). Het gezin woont in 
Ospel-Nederweert.                     
 
Boekbespreking:  
 In 2004 werd bij Michelle, net 5 jaar oud, leukemie gediagnostiseerd. Ruim 
twee jaar later konden de kuren worden beëindigd en kon het normale leven 
worden hervat. Slechts zeven maanden later was de leukemie weer terug. Na 
ruim 2 ½  jaar behandeling  was Michelle weer kankervrij, maar helaas slechts 
voor vijf maanden.    
Het boek bevat een dagelijks gedetailleerd verslag van 246 dagen, vanaf 
donderdag 10 december 2009 tot en met zaterdag 14 augustus 2010, met vele 
foto’s over de ziektegeschiedenis van Michelle, een meisje met een lief, leuk 
gezicht, die haar kaalheid verstopt onder een bont hoofddoekje. 
Van 14 december tot 26 maart wordt ze opgenomen in het Academisch 
Medisch Centrum in Amsterdam waarin ze drie blokken chemokuren kreeg, 
gescheiden door enkele dagen thuis. Beschreven wordt: het dagelijkse 
bloedprikken, chemo-infusen, onderzoeken, sondes. De pijnen wegens maag-, 
darm- en leverklachten, sondevoeding, diaree, braken, infecties als gevolg van 
ondermaatse weerstand met antibioticakuren. Afwisselend heeft Michelle 
goede dagen en slechte met hoge koorts, vermoeidheid, slaap, slechte 
bloedwaarden. Omdat de kuren weinig resultaat leveren wordt besloten tot 
beenmergtransplantatie die in het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis in Utrecht 
zal plaatsvinden wanneer Michelle’s weerstandsvermogen dit zal toelaten. Uit 
onderzoeken in het WKZ  blijkt dat Michelle’s zuster Marlon als donor kan 
fungeren. Op 26 maart 2010 gaat Michelle naar huis in afwachting van de 
opname in het WKZ.  
De familie Creemers houdt dan een fijne, gelukkige vakantie  die echter 
verstoord wordt  door een acute infectie bij Michelle. Het AMC adviseert om 
onderzoek te laten doen in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht waar 
Michelle  een bloedtransfusie krijgt met nacontrole in het ziekenhuis van 
Weert.  
Op 12 april 2010 volgt een opname in het WKZ waar begonnen wordt met de 
voorbereiding van de transplantatie : onder narcose worden infuuslijnen 
geplaatst, een longonderzoek wordt uitgevoerd en de tandarts verwijdert 
loszittende melktanden. Daarna volgen dagen waarin de weerstand zo hoog 



mogelijk wordt gemaakt ter voorbereiding van een uiterst zware chemokuur  
die vele vervelende bijverschijnselen heeft waarvoor medicijnen worden 
gegeven die ook eigen bijwerkingen hebben. Op 27 april wordt, door middel 
van puncties beenmerg van Marlon overgebracht bij Michelle. Er volgen 
zenuwslopende weken: zullen de cellen van Marlon hun werk in het lichaam 
van Michelle kunnen gaan doen. Het ziet er naar uit van wel, hetgeen tot groot 
optimisme leidt. Maar er ontstaan grote problemen met maag, darm en lever, 
die zware ingrepen noodzakelijk maken. Michelle heeft hoge koortsen  en veel 
pijn. De gevreesde transplantatieziekte neemt hand over hand toe.   
Op 10 augustus krijgt de familie Creemers het bericht dat Michelle op 12 
augustus naar huis mag gaan omdat ze niet meer beter zal worden. Op 14 
augustus slaapt ze, in de beslotenheid van het gezin, rustig in.  
 
Wat viel op: De grote inzet van medici en verpleegkundigen met diverse 
specialismen, met daarbij de ondersteuning door pedagogen, 
bezigheidstherapeuten, activiteitenbegeleiders, vele andere paramedische 
medewerkers en vrijwilligers (cliniclowns, bekende sportlieden, TVartiesten). 
De permanente aanwezigheid van moeder Lilian in het ziekenhuis. En elk 
weekeinde kwamen vader en zuster, en heel vaak opa’s, oma’s, familie, 
vriendjes en vriendinnetjes. Het maken van een webchair, waarmee Michelle 
haar klasgenootjes en juf kan zien en spreken. Dit alles is voor Michelle de 
steun geweest om moedig te blijven strijden en te hopen. Waarom moest dan 
toch een kostbaar, verwachtingsvol kinderleven op deze wijze eindigen. 
 
Citaten:     
(Pag.  5):  Marcel: “De afgelopen dagen gaat één vraag maar weer door ons 
hoofd: ‘WAAROM?’, waarom moet Michelle en ons gezin dit wéér treffen. 
Iedere keer als wij ons deze vraag stellen, blijft het antwoord achterwege. Wij 
weten het niet. Wat wij wel weten is dat wij de hoop niet opgeven. Wij blijven 
vechten. Opgeven is geen optie”. 
 
(Pag. 12): Lilian: “Michelle heeft vandaag een goede dag (18/12/2009). (- - ) 
Ze is heel gelaten onder alles, niet opstandig. Ze heeft zelf gezegd: IK MOET 
GEWOON MEZELF ZIJN EN NIET OPGEVEN!”. 
 
(Pag. 18): Lilian, ( permanent verblijvend in het Ronald mcDonaldhuis bij het 
AMC in Amsterdam): “Vannacht kreeg ik om 2.30u een sms van Marlon. ‘Ik 
kan niet slapen en moet de hele tijd aan jullie denken’. Wat voel ik me dan 
klein. Ik wil op 2 plaatsen tegelijk zijn, ik wil ook Marlon kunnen knuffelen als 
ze dit nodig heeft, ik zou me op willen splitsen, want Marlon heeft mij nu ook 
o, zo hard nodig.”. 
 
(Pag. 31): allen (19/01/2010 na een kort verblijf thuis): “Hoe heerlijk de dagen 
thuis ook zijn geweest, hebben we net het telefoontje vanuit Amsterdam 
gekregen dat Michelle vanaf donderdag weer mag gaan kuren. (- - ) Morgen 
eerst naar Utrecht (WKZ), en aansluitend rijden we door  naar Amnsterdam 
(AMC). We beseffen dat het hele zware weken gaan worden, maar we zullen de 
dag gaan nemen. (- -) We gaan ervoor, want ons motto blijft, OPGEVEN IS 
GEEN OPTIE!!!”. 
 



(Pag. 85): Lilian (in WKZ Utrecht 17/10/2010): “Het is morgen precies 6 jaar 
geleden dat bij Michelle leukemie werd ontdekt. Ons meisje, toen net 5 jaar 
oud!!(--) Michelle is inmiddels een tienermeid van 11, en heeft de nodige 
tegenslagen overwonnen. 3 keer leukemie, 3 keer strijd tegen de slechte cellen, 
3 keer een kaal koppie.(--) Deze keer gaan we er van uit dat het goed komt, 
want 3 maal is scheepsrecht !!!!”.  
 
(pag. 134: Lilian (thuis, 14/08/2010) “Waar we bang voor waren is vanmorgen 
uitgekomen. Opgeven was nu wel een optie! Michelle is vanmorgen om 
05.00u, in het bijzijn van Marcel en Marlon in mijn armen rustig ingeslapen.”. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 


