
Leontien van den Berg: ‘Tumor met een vleugje humor’ Uitgegeven in eigen beheer, 
2020 ISBN 97890903168-3 Zie ook: https://www.leontienvandenberg.nl/product-
page (Borstkanker/ Coping/ Humor ED) 
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Voorwoord, Sieneke Hiddink, internist oncoloog en Jeroen- Martijn (pag.5): ‘De 
kracht van dit boek zit in het feit dat het een heel behandeltraject in alle facetten in 
beeld brengt. Naast de vele al bestaande geschreven voorlichtingsmaterialen biedt 
dit boek op eigen wijze in beelden iets extra’s. … In ons ideaal is het boek te vinden… 
op alle plekken waar mensen komen die te maken hebben met kanker. Wij hopen dat 
het daar dient als gespreksmiddel, als middel om te raken of een glimlach teweeg te 
brengen of als steun in de rug op een moeilijk moment.’ 
https://www.leontienvandenberg.nl/product-page  ‘Leontien van den Berg brengt in 
100 stripachtige tekeningen alle facetten van haar behandelingen voor kanker in 
beeld; herkenbaar, eerlijk, positief en humoristisch.’ 
 
De tekeningen met geschreven tekst geven een mooi beeld van verschillende situaties 
van het behandeltraject. Om een indruk te krijgen van de tekeningen, klik op de link 
onder het kopje inzien.  
 
Over de schrijfster:  
https://www.leontienvandenberg.nl:  
Leontien van den Berg (1965) woonde lange tijd in  Middelburg en Zierikzee  maar  
nu met haar man en kat te Apeldoorn. Zij hebben twee buitenshuis wonende zoons.  
Leontien heeft meerder kunstopleidingen gevolgd. Ze werkt met olieverf, aquarel, 
pen, potlood en pastelkrijt. 
 
Wat viel op: 
Hoe door de deze stripachtige- soms ook cartoonachtige beelden waar geschreven 
teksten bijstaan zowel emoties, behandelingen, wensen, ervaringen duidelijk kunnen 
worden gemaakt. Ik hoop dat het boek inderdaad gebruikt gaat worden in 
wachtkamers, als gespreksmiddel of steun in de rug. 
 
Inzien:  
https://www.leontienvandenberg.nl/boek  
 
Recensies/Extra: 
https://www.leontienvandenberg.nl/  
https://www.pzc.nl/zeeland-geboekt/tumor-met-een-vleugje-humor-altijd-ergens-
een-lichtpuntje~a2118ff5/?referrer=https://www.google.com/  ‘Leontien, voor haar 
ziekte al vaak te vinden in haar atelier Leontien’s Art, begon al snel met het maken 
van tekeningen. ,,Dan zag ik mezelf daar liggen en tekende ik het. Als ik eenmaal een 
beeld in mijn hoofd heb, is dat echt een kwestie van een paar minuten. Ik tekende het 
met pen en kleurde het later in met aquarel. Het was mijn manier van uiten, om 
vooral vrienden en familie te laten weten hoe het met me ging, maar ik merkte al snel 
dat ik heel veel reacties kreeg als ik ze op Facebook zette.” … Op een van de laatste 
tekeningen in het boek staan een haas en een slak. ,,Dat is nog wel iets wat me soms 
frustreert: mijn energieniveau. Ik wil zo graag een haas zijn, maar in feite ben ik nog 
een slak. Hopelijk ben ik over een tijdje weer een haas.”’ 
https://www.stichtingkleef.nl/nieuws/373-prachtig-boek-tumor-met-een-vleugje-
humor  
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