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Soort boek/ziekte/stijl: Ervaringsverhaal van Kjeld Bontenbal waarin hij het 
ziekteproces van zijn vrouw Cynthia beschrijft die aan de gevolgen van leukemie 
stierf. Kjeld schreef het verhaal voor zijn zoontje, zodat hij later kan lezen wie zijn 
moeder was en hoe hij zijn moeder verloor. Maar ook voor andere mensen om te 
kunnen lezen wat leukemie met je kan doen, hoe het je leven van de ene op de andere 
dag kan veranderen in een nachtmerrie. Een deel van de opbrengst van het boek 
wordt gedoneerd aan de Stichting VU Steunfonds Hematologie. Dagboekachtige 
opzet. Een oprecht, aangrijpend verhaal, een goed leesbaar boek. 
 
Over de schrijver: Kjeld Bontenbal woont in Amstelveen met zoon Björn van net 
een jaar. Hij was getrouwd met Cynthia die in 2010 stierf. Kjeld Bontenbal had 
diverse banen voordat hij ging werken als manager voor N.V. Nuon Energy . Hij is 
eigenaar van Caprimotion. Zie ook : www.kjeldbontenbal.nl en www.caprimotion.nl 
 
Korte beschrijving: In dit boek beschrijft Kjeld Bontenbal de periode waarin hij 
samen met zijn vrouw Cynthia haar ziekteproces beleefde toen zij voor leukemie 
behandeld werd vanaf 25 november 2009 tot aan haar dood op 15 februari 2010. 
Cynthia werd net 34 jaar toen zij plekjes aan haar been ontdekte die aanvankelijk 
voor een ontsteking van vetweefsel werden aangezien. Als voor de zekerheid een 
specialist geconsulteerd wordt die ook bloed laat controleren, blijkt er meer aan de 
hand te zijn: Cynthia kreeg op 15 december te horen dat ze leukemie heeft en ging de 
medische molen in. Ze kreeg beenmergpuncties en werd opgenomen in het VU 
Ziekenhuis te Amsterdam om chemotherapie te krijgen. Haar ‘bloedfabriek’ moest 
platgelegd worden voordat ze van een geschikte donor (haar broer) stamcellen 
getransplanteerd zou kunnen krijgen. Kjeld beschrijft hoe emotioneel en pijnlijk 
diverse momenten gedurende die periode waren. Cynthia mocht hun zoontje van nog 
geen jaar niet aanraken omdat hij teveel bacteriën met zich meedroeg. Ze kreeg 
pijnlijke behandelingen, chemo, moest in afzondering liggen. Kjeld en zij vonden 
steun bij familie en vrienden en ook de zorg was prima. Maar Cynthia werd niet 
beter; ze stierf op 15 februari op de intensive care van het VU ziekenhuis. Kjeld 
beschrijft deze achtbaan van verschrikkingen waarin zijn vrouw terecht was gekomen, 
hoe hij haar verloor, en hoe dit alles zijn leven en dat van zijn zoon op z’n kop heeft 
gezet. 
 
Wat viel op: Hoe pijnlijk sommige behandelingen waren en hoe emotioneel vele 
besluiten omdat rationaliteit het van emotionele moest winnen. Hoeveel Cynthia 
moest inleveren gedurende de behandeling. En natuurlijk is het moeilijk en oneerlijk 
om iemand die zo jong is, te moeten verliezen, zeker als zij ook nog eens een zoontje 
achterlaat. Opvallend is ook hoezeer de goede steun en zorg gewaardeerd werden. 
 
Citaten: Pag. 84: ‘We zitten aan de koffie als de witte vloed binnenstroomt. Cynthia 
neemt dit keer het initiatief en begint te vertellen over hoe goed het wel niet met haar 
gaat. Van binnen moet ik lachen. De marketeer is weer geactiveerd. Cynthia is haar 
eigen terugreis aan het verkopen. Ze trappen er niet in. (…) Maar aandacht krijgt de 
prof wel van haar als hij zegt dat er morgen een beenmergpunctie volgt. Dat komt 
binnen. De ervaring van vorige keer zit nog vers in haar geheugen. Een week lang 
heeft ze pijn gehad. Het idee van weer zo'n punctie trekt als een donkere wolk over 



kamer 42. 'Waarom nu al?' sputtert Cynthia tegen. 'Dat is toch pas bij dag 21?' Het 
waarom wordt ook mij niet helemaal duidelijk. Na de mededeling 
functioneert mijn brein niet meer optimaal. 'Als ik dit keer maar niet weer bijna 
flauwval' denk ik. Ik ben net zo zenuwachtig als zij’ 
Pag. 124: ‘Het gaat verder Marieke en de coördinatrice maken concreet hoe de 
voorbereidingen, de behandeling en de nazorg eruit zien. De voorbereidingen en zo 
geloof ik wel, maar van de nazorg word ik dieptreurig. (…) Cynthia wordt pas 
emotioneel als de vruchtbaarheid aan bod komt. Nee, dat kunnen we vergeten. Björn 
blijft ons enige kindje. De lijst met shit is oneindig en gaat niet slechts over de eerste 
weken, maar over de eerste jaren. Geschrokken door de duur van de nazorg vraag ik 
wanneer ze helemaal genezen zal worden verklaard. Het blijft stil. Marieke en de 
coördinatrice verlaten de Marjoleinzaal. Ze vragen niet of we alleen willen blijven, dat 
weten ze. We kijken elkaar aan, ik trek Cynthia naar me toe. We huilen, we huilen 
lang en hevig. Life as we knew it is over, forever.’ 
Pag. 169: ‘We krijgen te horen dat er afgelopen nacht steeds meer medicatie nodig 
was om de vitals op peil te houden. Ze ligt nu op haar buik op een waterbed met haar 
hoofd in een uitsparing. Vaak geeft dat een verbetering van de zuurstofopname maar 
in het geval van Cynthia heeft het niet het beoogde effect. En dan komt het hoge 
woord eruit: 'uitzichtloos.' (…)Ik knik, ik heb de boodschap begrepen. De laatste 
minuten zijn ingegaan. Er wordt mij een keuze voorgelegd. Doorgaan met de 
behandeling of de behandeling stoppen. Het is een eenvoudige keuze. Cynthia en ik 
hebben hier de afgelopen tijd uitgebreid over gesproken. 'Als de situatie uitzichtloos 
is, moet u de behandeling stoppen' zeg ik tegen de IC arts.’ 
 
Recensies: http://www.dinohensen.nl/personal/achtbaan-kjeld-bontenbal/: ‘In 
februari 2010 is mijn nicht, Cynthia 34 jaar, net getrouwd, net een baby, overleden 
aan de gevolgen van Acute Myeloïde Leukemie(agressieve vorm van kanker).(…) Het 
boek is een aanrader voor iedereen die iemand verloren heeft aan de gevolgen van 
kanker. Kjeld heeft als zijnde een dagboek beschreven wat er elke dag gebeurde en 
wat zij samen allemaal meemaakten in die laatste 10 weken.(…) Ook lees je over hoe 
hij omgaat met het feit dat zijn vrouw ernstig ziek is en dat hij zich af en toe geen raad 
meer wist. (…) 
Prof. dr. Peter Huijgens, internist-hematoloog en afdelingshoofd Hematologie: 
"Dit is een indrukwekkend boek; één grote liefdesverklaring van een jonge man en 
vader aan zijn, veel te vroeg, overleden vrouw. Het kan ook een troost zijn voor al 
diegenen die in zo`n situatie komen." 
“ Drukkerij bestenzet printing heeft Achtbaan geselecteerd als boek van de maand (= 
in Juli 2010) en schrijft:"Iedere maand selecteren wij een boek dat in eigen beheer 
gepubliceerd werd. Meestal is die keuze moeilijk. Deze maand niet. Van de vele 
boeken die wij de afgelopen jaren gedrukt hebben, was dit met stip het meest 
aangrijpende boek." Zie ook : 
www.mijnwebwinkel.nl/winkel/caprimotion/?menu=category&categoryID=769842 


