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Soort boek/ziekte/stijl: Op een dag wordt Lisa zo ernstig ziek dat haar leven aan 
een zijden draadje hangt. Ze heeft acute promyelocyten leukemie ACL, een zeldzame 
levensbedreigende vorm van bloedkanker. ACL: in enkele dagen ontwikkelt iemand 
spontaan grote bloeduitstortingen over het hele lichaam. Dit komt doordat 
kankercellen de normale bloedstolling volledig ontregelen en zelfs kleine bloedingen 
niet meer stoppen. Als de ziekte niet op tijd herkend wordt zullen de bloedingen altijd 
tot de dood leiden. Vast staat dat in het beenmerg waar bloed geproduceerd wordt de 
voorlopercellen niet meer tot normale witte bloedcellen uitrijpen (translocatie) en 
kankercellen worden. Met medicatie kunnen de kankercellen wel uitrijpen en worden 
dan pas gevoelig voor chemotherapie. Voor Lisa en haar familie worden het 
zenuwslopende dagen en kritieke weken. De lezer wordt vanaf de eerste letter 
meegezogen. Het boek van 250 pagina’s is in drie delen opgesplitst: de hectiek rond 
Lisa’s diagnose, de gedetailleerde weblogberichten van ouders en zus; Lisa in de ik-
vorm over haar mentale proces van moeizame aanpassing aan een kankervrij leven. 
 
Over de schrijver: Lisa Hilders is 21 en tweedejaars verloskundige in opleiding 
wanneer ze kanker krijgt. Ze woont dan in Haarlem en maakt deel uit van een hecht 
gezin met vader, moeder, oudere zus Juliëtte en broertje Paul. Haar boek is in 2012 
gepubliceerd, twee jaar na haar diagnose. Lisa houdt van fotograferen en met 
vriendinnen de stad ingaan en ‘lol hebben’. 
 
Korte beschrijving: Lisa wordt na een bezoek aan de huisarts voor haar blauwe 
plekken met spoed opgenomen in het Leidse Universitair Medisch Centrum. Ze heeft 
acute leukemie. In plaats van nieuw leven op de wereld te helpen moet ze vechten om 
zelf in leven te blijven. De artsen krijgen de bloedingen niet gestelpt en kunnen 
daarom niet starten met het bestrijden van leukemie. In een onmenselijk korte tijd 
moet Lisa afscheid nemen van ouders en zus omdat er kunstmatig beademd moet 
worden. De kans bestaat dat ze deze ingreep niet overleeft. Ze schrijft een emotionele 
brief aan haar broertje. Vervolgens treden telkens complicaties op die de artsen op 
het verkeerde been zetten. Haar toestand blijft langer kritisch dan verwacht. Ouders 
en zus die bij haar bed waken worden door verdriet beheerst. Er zijn kleine contacten 
met Lisa die alleen kan knipperen met de ogen. Later kan ze met moeite letters 
aanwijzen op een kaart. Lisa beseft stilaan door de foto’s die van haar werden 
genomen dat ze dood had kunnen zijn. De zes weken intensive care zijn zwaar en 
enerverend. Lisa raakt behoorlijk verzwakt en begint moeizaam aan de revalidatie. 
Ondanks de fantastische uitslag dat ze op een gegeven moment schoon is van 
leukemie heeft ze het gevoel dat het niet klaar is. Nergens is ze nog wie ze was. Haar 
optimisme blijft: “Tot en met september 2012 zal ik dagelijks de 
onderhoudschemotherapie slikken, regelmatig op de poli van het LUMC te vinden 
zijn en elke drie maanden moeten geloven aan een beenmergpunctie en een 
vijftiendaagse ATRA-kuur. Maar vergeleken met alles wat ik heb meegemaakt is dit 
goed te doen.” Kanker heeft Lisa laten zien wat echt belangrijk is in het leven en dat 
niets op de wereld vanzelfsprekend is. 
 



Wat viel op: Het verschil in sociale vaardigheid van artsen en verpleegkundigen. 
Lisa is verbluft door opmerkingen van (Van wie? Of is het een opmerking die Lisa 
maakt?) en zegt ergens: ‘typisch zo’n arts die de aandoening interessant vindt, maar 
baalt van het feit dat er een patiënt aan vastzit en maar beter kan solliciteren naar een 
baan ver buiten de gezondheidszorg.’ Een andere arts neemt wel de tijd om met haar 
mee te denken en geeft toe dat hij het ook allemaal niet precies weet. Lisa komt 
erachter dat haar levenservaring haar eenzaam maakt. Een half jaar na haar diagnose 
zit ze weer in het schoollokaal en wil graag dat de meiden belangstelling tonen voor 
wat ze heeft meegemaakt. Maar ze vragen haar helemaal niets. Ze is angstig dat het 
voor haar omgeving klaar is maar voor haar nog niet waardoor ze de steun die ze 
nodig heeft mist. 
Dat leven met kanker langer duurt dan genezen van kanker. 
 
Citaten: Pag. 13: “Het is 23.50 als ik wakker schrik van de huistelefoon. Wie belt er 
nu nog zo laat? Ik hoor dat mijn moeder de telefoon opneemt. (…). Ze doet mijn deur 
open en zegt: ‘Dat was de huisarts. Je bloed is niet goed.’ Alleen al de manier waarop 
ze het zegt laat me schrikken. (…) Urenlang lig ik voor me uit te staren en er maalt 
van alles door mijn hoofd. Wat is er aan de hand? Hoe kan mijn bloed nou ineens niet 
meer goed zijn? En wat is er precies niet goed? (…) Het verklaart de blauwe plekken 
op mijn knieën, het wondje op mijn kin dat maar niet stopte met bloeden, de 
bloeduitstortinkjes in mijn mond…maar hoe kom ik eraan? (…) Het is een warboel 
van gedachten in mijn hoofd. ’s Nachts strompel ik mijn bed uit om een pijnstiller te 
halen tegen de hoofdpijn. Ik trèk het niet meer! Als ik het licht in de badkamer aan 
doe, komt mijn moeder naar me toe. ‘Gaat het wel?’ vraagt ze. Maar voordat ik 
antwoord kan geven, zegt ze verschrikt: ‘O Lisa, er zit allemaal bloed in je mond!’ Ik 
draai me naar de spiegel en zie mijn zwarte lippen. (…) Dit gaat helemaal de 
verkeerde kant op en ik realiseer het me maar al te goed.” 
Pag. 52: “Je verandert als persoon, je hele leven wordt anders door wat er nu gebeurt. 
Je kan je niet meer storen aan dingen, het maakt allemaal niets meer uit. Mijn zusje 
ligt daar zo hulpeloos aan allemaal slangetjes te vechten voor haar leven en dan gaat 
er iemand naar me toeteren omdat ik verkeerd geparkeerd sta, waar maak je je druk 
om? (…) Hoeveel van die mensen zouden wel niet op dat exacte moment een 
verschrikkelijke tijd doormaken? En waarom storen we ons zo aan elkaar, waarom 
fokken we ons zo op? Om wat? Alsof je ogen open gaan, echt bizar. Lisa is een sterke 
meid, ik weet dat ze het aankan, dat weet ze zelf ook, dat zei ze ook. Ze is zo 
ontzettend moedig, dat is gewoon niet te beschrijven. Ik ben verschrikkelijk trots op 
mijn zusje en ik blijf volhouden voor haar. Bij elke stap die ze moet zetten staan wij 
achter haar, en we komen er met zijn vijven doorheen.” 
Pag. 160: “Thuis zijn betekent niet dat alles ineens is opgelost. Thuis zijn betekent 
niet dat de kanker weg is en thuis zijn betekent niet dat mijn leven weer is zoals 
voorheen. Nee, ik ben wel thuis, maar ik zit met een kaal hoofd in een rolstoel met 
een sonde in mijn neus. Ik ben slap en ik moet vanuit mijn rolstoel in bed getild 
worden. Mijn ouders en Juliëtte moeten alles voor me doen. (…) Wakker worden in 
mijn eigen vertrouwde slaapkamer is zonder meer iets waar ik lang naar heb 
uitgekeken. Het is zo heerlijk stil hier, afgezien van het gezoem van het 
sondevoedingapparaat. En hoewel het waanzinnig fijn is om hier weer te zijn, voelt 
het toch ook een beetje vreemd. Ik ben namelijk wel thuis en ik lig hier in mijn eigen 
bed, maar toch is het anders. Om maar iets te noemen: ik kan zelf mijn bed niet 
uitkomen, niet eens rechtop gaan zitten. Er hangt wel een papegaai van de thuiszorg 
boven mijn hoofd, maar ik kan hem niet gebruiken. De kracht in mijn armen 
ontbreekt volledig. Ik kan mijn dekbed nauwelijks optillen, laat staan mijn 



lichaamsgewicht. (…) Ik voel me een kasplantje, een baby, een bejaarde…alles behalve 
mezelf.” 
Pag. 236: “Het kleine wereldje waarin ik maandenlang heb geleefd, wordt 
langzaamaan groter, en ik moet er mijn draai in zien te vinden. Mijn doel van de 
afgelopen tijd lijkt behaald te zijn, want de kanker is verdwenen en ik ben hard op 
weg om volledig te genezen. Het ziekenhuis laat me steeds meer los en ik pak de 
normale dagelijkse dingen weer op. Het klinkt allemaal fantastisch, maar zo voelt dat 
voor mij niet. Ik weet niet meer wat mijn doel nog is in het leven. Voordat ik ziek 
werd was ik alleen maar bezig met mijn studie en wilde ik verloskundige worden. 
Toen ik kanker bleek te hebben wilde ik alleen nog maar genezen en genieten van 
alles om me heen. En nu weet ik het niet meer. Alles is op losse schroeven komen te 
staan. Mijn leven draait niet meer alleen om verloskundige worden en genezen van 
kanker, maar waar draait het dan nog wel om? Waar kan ik nu nog echt gelukkig van 
worden? (…) Mijn doorgaans positieve instelling heeft me door de moeilijkste 
periodes heen geholpen en dat doet het nog steeds. De dagen waarop ik alles negatief 
zie, zijn dan ook ver in de minderheid. Maar áls ik dan zo’n dag heb, dan realiseer ik 
me wel weer wat de kanker met mijn leven gedaan heeft. Zelfs als je ervan geneest, 
dan gooit het nog steeds alles overhoop.” 
 
Trefwoorden: acute promyelocyten leukemie (ACL); translocatie; complicatie; 
beenmergpunctie, kanker. 
 
Themawoorden: aanpassingsproblemen; eenzaamheid; goed leven? coping? 
evenwicht? 


