
Randy Timmers: ‘Hoe Leonie ontplofte’ Leven met lipoedeem. Uitgeverij Boekscout, 
Soest 2020. ISBN 9789464037883 (Lipoedeem/ Chronisch ziek/ 
Obesitas/Bejegening/ Stigma/Hulpverleningsrelatie/ PO) Zie ook: 
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11215   
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Een verhaal van 56 pagina’s, gebaseerd op ervaringen van de echtgenote van auteur 
Timmers. Hij beschrijft het leven van Leonie die een mollig kind was, steeds dikker 
werd en tenslotte als gevolg van lipoedeem plotselinge overlijdt, als gevolg van 
lipoedeem. Lipoedeem maakt iemand dik, daar kan die persoon niets aan doen. Maar 
omgeving en gezondheidswerkers veroordelen vrouwen die zo dik zijn: het is hun 
schuld omdat ze niet gezond leven. Timmers veroordeelt deze manier waarop in onze 
samenleving met dikke vrouwen wordt omgegaan. Hij laat bovendien zien dat deze 
ziekte iemand niet alleen dik maakt, maar ook andere gezondheidsklachten oplevert. 
 
Covertekst: ‘Op een mooie middag in mei ontplofte de dertigjarige Leonie. ‘Pang!’ zei 
ze gewoon ineens. Leonie leed aan lipoedeem, een relatief onbekende chronische 
ziekte aan de vetcellen. Ze werd steeds dikker zonder af te kunnen vallen. ‘Hoe Leonie 
ontplofte’ volgt Leonies ontwikkeling van mollig kind tot volwassene, bespreekt een 
leven getekend door lipoedeem en zet vraagtekens bij hoe de samenleving omgaat 
met vrouwen met een maatje meer.’ 
 
Over de schrijver:  
Covertekst: Randy Timmers is journalist bij OOR, het grootste en oudste muziekblad 
van Nederland. Hij staat bekend om zijn onomwonden schrijfstijl en strenge, 
ongenuanceerde recensies van ‘s werelds grootste popsterren. Hij woont in Den Haag 
met zijn vrouw Leonie en hun kind Avery. Samen met Leonie runt hij 
Lipoedeemdame, een online community voor vrouwen die aan de chronische ziekte 
lipoedeem lijden. 
 
Wat viel op:  
Dit is het eerste boekje dat ik ken over lipoedeem. Erg verhelderend, maar ook 
pijnlijk om te lezen hoe vanaf het begin van haar leven tot aan haar dood, Leonie last 
heeft gehad van haar postuur en aandoening. 
 
Opvallend is hoezeer vooroordelen over dik zijn het leven van iemand kunnen 
kleuren. Niet alleen in de samenleving, en de directe omgeving die ervan uitgaat dat 
dikke mensen te veel snacks et cetera naar binnen halen.  Ze moeten zelf dieet 
houden omdat het dan over zou zijn. Ook artsen en hulpverleners vinden dat. Ze 
kunnen door deze vooroordelen mensen verkeerd behandelen. 
 
Citaten:  
Pag. 10: ‘Toch bleef Leonie maar aankomen. Haar moeder bleef haar dus maar naar 
Dokter Gerritsen sturen. En dokter Gerritsen werd alsmaar boos. ‘Je eet stiekem!’ 
snauwde ze Leonie toe.’ 
 
Pag.26: ‘Dat Leonie nu wist dat haar dikheid haar schuld niet was, maakte het 
aanhoudende getreiter, gepest en de discriminatie alleen maar meer onuitstaanbaar.’ 
 
Pag.27-28: ‘Misschien wel het meest vervelende aan lipoedeem hebben, is dat het 
altijd over de cosmetische kant van de ziekte gaat. Dit terwijl lipoedeem een 
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verschikkelijke ziekte is met pijnklachten waar de patienten hun handen vol aan 
zouden moeten hebben… …Maar de realiteit was dat Leonies diagnose véél te laat 
werd gesteld. 
 
Inzien:  
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11215  
 
Recensies/Extra: 
https://www.hoeleonieontplofte.nl/ 
Https://www.instagram.com/fc/lipoedeem  
https://www.facebook.com/lipoedeemdame/    
https://www.lymfoedeem.nl/lipoedeem/  
https://onzichtbaarziek.nl/hoe-leonie-ontplofte-een-boek-over-een-leven-getekend-
door-lipoedeem/?print=pdf  
‘”Een interview met de ‘echte’ Leonie ,door wiens leven dit boek deels is geïnspireerd,  
stond  onlangs  in  De Telegraaf. …. Samen met Leonie runt hij [de echtgenoot, red.] 
Lipoedeemdame, een online community voor vrouwen die aan de chronische ziekte 
lipoedeem lijden.’  
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