
Sophie van den Bergh: ‘Alleen haar zusje kon haar redden’ Standaard uitgeverij 
Antwerpen 2013 ISBN 9789002252662 Zie ook: www.uitgeverijstandaard.be (Kanker/ 
Leukemie/ 'acute myeloïde leukemie/ Jeugdkanker/ Familieverhoudingen/ Coping/ 
Emoties/ PO) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Amper twee maanden jong en Juliette krijgt leukemie. Het dagboek over mijn twee 
dochters. 
www.uitgeverijstandaard.be : ‘15 november 2009. Om negen uur s avonds brengt een 
ziekenwagen de twee maanden oude baby Juliette in allerijl van de spoedafdeling van het 
Klinaziekenhuis in Brasschaat naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. De diagnose 
komt bij haar ouders Steven en Sophie aan als een mokerslag: acute myeloïde leukemie. 
Twee jaar lang vecht Juliette tegen de ziekte. Al die tijd wijkt mama Sophie niet van haar 
zijde. Verschillende keren hangt het leven van de peuter aan een zijden draadje. Vlak 
voor haar eerste verjaardag wordt Juliette genezen verklaard, maar enkele weken later 
hervalt ze. Uiteindelijk is er nog slechts één mogelijkheid om haar te redden: een 
beenmergtransplantatie van haar driejarige zusje Manon.’ Boek van 280 pagina’s 
geïllustreerd met kleurenfoto’s. 
 
Over de schrijfster: 
Sophie van den Berg (1980) werkte o.a. als projectmanager is getrouwd met Steven en 
moeder van twee dochters Juliette en Manon. Daarnaast blogt ze en schreef dit boek.  
 
Cover tekst: ‘Sophie van den Bergh(1980) nam tijdens de ziekte van haar dochter Juliette 
anderhalf jaar loopbaanonderbreking. Vanaf dag één berichtte ze via haar blog over de 
helse periode. Haar ontroerende getuigenis greep al snel duizenden mensen bij de keel. 
In de cruciale week van de beenmergtransplantatie had de blog meer dan 17.000 hits per 
dag.  
Zie ook: http://sophievandenbergh.be/ en https://www.linkedin.com/in/sophie-van-
den-bergh-25a7016  
 
Recensies/Extra: 
Bol.com Willy Salemink: ‘(…) De moeder van baby Juliette, die net twee maanden oud de 
diagnose 'acute myeloïde leukemie' krijgt, houdt twee jaar lang een blog bij. Dit boek is 
de neerslag van dat internetblog. De korte verslagen van zowel de medische zaken als de 
menselijke emoties zijn zeer toegankelijk geschreven. Het leven tussen hoop en vrees en 
de uiteindelijke genezing van baby Juliette door de beenmergtransplantatie van haar 
driejarige zusje worden vanuit de ervaring van de moeder beschreven. (…)’ 
http://www.nieuwsblad.be/cnt/blnve_20130315_003  
http://www.allesoverkanker.be/een-dag-uit-het-leven-van-mama-sophie-en-juliette-op-
controle-het-uz-gent  
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