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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Papa’s bloed, boek van 224 pagina’s waarin een jaar vol onzekerheid, verlangen, hoop en 
troost wordt beschreven, nadat bij de schrijver op 35-jarige leeftijd de diagnose acute 
myeloïde leukemie is gesteld.  Covertekst: Wat als je te horen krijgt dat je een 
levensbedreigende ziekte hebt? Geniet je dan nog van het leven en kunnen dromen 
uitkomen? Dennis Verweijen krijgt op 35-jarige leeftijd de diagnose acute myeloïde 
leukemie. Een ernstige bloedziekte die zijn leven ingrijpend verandert. Papa’s bloed gaat 
over de vurige zoektocht naar een match met een stamceldonor die kan zorgen voor 
genezing. Maar Dennis blijkt té uniek en de match blijft uit. 
 
‘We hebben geen donor gevonden die voldoende matcht om het traject richting 
stamceltransplantatie in werking te zetten.’ Dokter Jans neemt even pauze en we laten 
het nieuws op ons inwerken. Hardhandig wakker geschud, stamel ik: ‘Ik ga dood, ik ga 
dood.’ Maar hoe vaak deze woorden ook over mijn lippen rollen, ik kan het niet geloven. 
Ik wil de strijd aangaan, maar krijg er de kans niet voor. Met tranen in haar ogen houdt 
Anke me troostend vast. Gisteren was ik voor haar nog bijzonder en uniek, maar 
blijkbaar denkt de wereldwijde donorbank daar hetzelfde over. Geen match. Het feest is 
voorbij. Een foute film speelt zich af in slow motion. Gedachtes vliegen door mijn hoofd. 
Het woord ‘kinderwens’ staat nu geschreven in een zwart kader. Zal ik je ooit 
ontmoeten?, vraag ik me af. Laat staan zien opgroeien? Alles lijkt onzeker en mijlenver 
weg. 
 
Toch blijft Dennis vooruitkijken. Naar liefde en de kinderwens samen met zijn vrouw 
Anke. Zijn humor en de kracht van muziek helpen hem in zijn zoektocht naar geluk.’’ 
     
Over de schrijver: 
https://www.hetboekenschap.nl/product/papas-bloed-dennis-
verweijen/?v=796834e7a283  
Dennis Verweijen (1980) heeft tot zijn 35ste een vrij en onbezorgd bestaan. Sportief, 
leuke baan en een druk sociaal leven met Anke. In mei 2015 staat zijn wereld op zijn kop 
als hij de diagnose acute leukemie krijgt. Samen viert het stel de kleine en grote 
momenten. Met hun gezicht naar de zon gericht, ervaren ze ook intens hoe breekbaar 
hun geluk is. Papa’s bloed beschrijft een jaar vol onzekerheid, verlangen, hoop en troost. 
‘Pluk de dag’ in de meest letterlijke betekenis. Dennis woont met zijn vrouw Anke en hun 
dochtertje Robin in het Brabantse Uden. 
 
 Met de opbrengst van het boek steunt Dennis Stichting Matchis. Een stichting die zich 
inzet om zoveel mogelijk stamceldonoren te werven. Stamcellen van een gezonde donor 
zijn van levensbelang. In Nederland is er een groot tekort aan stamceldonoren. Schrijf je 
in en maak daarmee het verschil. 
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Recensies/Extra: 
http://www.wilbertoordonline.nl/wordpress/index.php/2017/05/12/dennis-verweijen-
presenteert-boek-papas-bloed/  
http://www.mooiuden.nl/nieuws/algemeen/19622/dennis-verweijen-presenteert-papa-
s-bloed-  
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