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Soort ziekte: Nierziekte 
 

Soort Boek: Egodocument van een nierdonor.  
 
Stijl: korte zinnen, compacte stijl, heldere duidelijke zinnen. 
 

Over de schrijfster: Tillie van der Poel groeide op in een gezin met 7 kinderen, is 
de jongste zus en donor van een nier aan Emmy, haar oudste zuster. Zij werkt als 
directeur beleidszaken bij een instituut. 
 

Korte samenvatting: Tillie begint haar verhaal met te vertellen hoe Emmy steeds 
zieker werd als gevolg van een slechte nierfunctie totdat gesproken werd over 
donorschap. De hele familie is erbij betrokken, allen zijn bereid een nier af te staan 
en de beste donor wordt uitgezocht. Dat blijkt Tillie te zijn. Open en eerlijk wordt 
over het donorschap en de consequenties gesproken. Daarna hoe ze het heeft ervaren 
om donor te zijn, hoe de onderzoeken waren en het toeleven naar de 
ziekenhuisopname en operatie en de genezingsperiode daarna. Een gezinsband wordt 
beschreven en diverse gezinsleden die elkaar op verschillende momenten steunen. 
Tillie heeft veel steun van haar vriendin Wieke en Emmy, naast alle familiesteun. 
 

Wat viel op: Dat Tillie regelmatig probeert terug te komen ‘bij zichzelf’, bijvoorbeeld 
de I Tjing raadpleegt. Dat zij over het donor zijn/worden simpel zegt ‘iets te doen 
voor Emmy.’ Kortom een donor wil zijn voor een familielid. 
 

Citaten: pag. 46 ‘Echte gesprekken kunnen wij niet voeren. Voor mijn gevoel storen 
we mijn buurvrouw. Bovendien is zij echt ziek. En er wandelen hier bijna ieder half 
uur nieuwe verpleegkundigen binnen die zich komen voorstellen. Jeetje wat zijn het 
er veel.’  
Pag. 30: ‘Ik ben bang. Ik weet wat ik ga doen, ik weet waar het goed voor is. 
Ik heb geen moralistische motieven, maar gezonde nieren. 
Pag. 52: ‘Schimmig zie ik Wieke. Af en toe voel ik paniek van binnen. Is ze er nog, let 
ze nog op me, want ik kan het nog niet. Ze staat naast het bed en houdt m’n hand 
vast.’ 
 

Recensies: niet gevonden 


