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Soort boek/stijl/ziekte: Ervaringsverhaal van Dennis van den Heuvel waarin hij 
beschrijft hoe hij lymfklierkanker patiënt werd, er een folliculair lymfoom gevonden 
werd, en welke invloed dat op zijn leven heeft gehad en nog steeds heeft. Door het 
verhaal van Dennis verweven is informatie te vinden over diverse zaken waar hij mee 
te maken kreeg, onder andere het effect van internet op het leven van ‘de moderne 
kankerpatiënt’. Het boek bevat in een bijlage ook informatie over lymfklierkanker. 
Dit boek ,dat als een weblog verhaal begon, schreef Dennis ook voor zijn dochter 
Eva: "Ik wilde haar nalaten hoe ik deze periode van ziek zijn met haar heb beleefd.” 
Makkelijk leesbaar. Het boek is verkrijgbaar via www.lymphomia.nl 
 
Over de schrijver: Dennis van den Heuvel (1969) groeide op in Heemstede en 
doorliep onder andere het HBO Sociaal Pedagogisch werk. Dennis woont samen met 
Simone en dochter Eva in Houten. Hij is manager ‘wonen’ in de zorgsector bij de St. 
Reinaerde, een instelling voor verstandelijk gehandicapten. 
In 2009 werd bij hem de chronische ziekte lymfklierkanker van het type Non- 
Hodgkin Lymfoom (NHL) vastgesteld. 
 
Korte beschrijving: Dennis begint zijn boek met uit te leggen hoe hij naar de 
huisarts gaat vanwege pijn in de linkerzij en doorverwezen wordt naar het ziekenhuis. 
Nadat hij diverse onderzoeken in het ziekenhuis heeft doorstaan blijkt dat hij NAH 
heeft. 
In het tweede hoofdstuk beschrijft hij vervolgens hoe hij samen met twee zussen in 
Heemstede opgroeide. Hij vertelt uit wat voor gezin hij kwam en waarom hij al gauw 
zonder vader opgroeide: deze stierf aan de gevolgen van kanker toen Dennis in de 
laatste klas van de lagere school zat. Zijn moeder stierf vervolgens in 2000, ook aan 
de gevolgen van nierkanker. 
Dennis heeft stevig gepuberd en dat kwam zeker ook omdat hij de dood van zijn 
vader niet goed verwerkt had. Wanneer Dennis zijn derde grote liefde in zijn leven 
ontmoet, Simone, komt er meer stabiliteit in zijn leven. In 2001 gaan Dennis en 
Simone samenwonen en in 2005 wordt hun dochtertje Eva geboren. Dennis neemt 
de baan van ‘manager wonen’ aan en het gezin verhuist, uiteindelijk naar Houten. 
En dan wordt in 2009 NHL bij hem vastgesteld. Dennis beschrijft allereerst de 
behandelperiode, hoe het was om chemo te krijgen en wat voor gevolgen dat alles 
had voor hem, voor zijn vrouw en dochtertje Eva, vrienden, familie, zijn werk, kortom 
hoe NAH zijn hele leven beïnvloed heeft. Daarbij gaat hij in op zichtbare en 
onzichtbare processen, hoe en óf hij daardoor veranderd is. Hij besteedt onder andere 
aandacht aan de andere manier van ‘moderne’ patiënt zijn, vergelijkt de huidige 
kankerpatiënt met die van de generatie van zijn ouders. 
Als blijkt dat de behandeling aanslaat en hij gaat herstellen van kanker vertelt 
hij vervolgens hoe moeilijk het soms is om evenwicht te vinden tussen gezin, lichaam, 
relaties, werk en financiën. Hij blijft namelijk NAH- patiënt en daarom moeten zowel 
hij als Simone, Eva en andere betrokkenen een nieuw evenwicht vinden. Een 
chronische ziekte vraagt namelijk ook veel, bijvoorbeeld al door de vermoeidheid die 
constant aanwezig kan zijn. Daar heeft hij gedachten over, op zoek naar zingeving in 
zijn leven. 
 
Wat viel op: Dennis wijst op het perspectief van de nieuwe kankerpatiënten. Dat 



kent hij uit eigen ervaring. Zijn beide ouders stierven aan een kankersoort die 
dodelijk was, maar Dennis heeft een vorm van kanker die blijft, maar niet dodelijk is. 
Daardoor wordt hij chronisch zieke patiënt van een ongeneeslijke ziekte. En dat dat 
anno 2011 anders is dan in de vorige eeuw weet hij met vele voorbeelden duidelijk te 
maken. 
Doordat de helft van de mensen tegenwoordig kanker overleeft, verandert ook de 
zorg rond kanker. Een leven met blijvende lichamelijke, emotionele of sociale 
gevolgen van de kanker vraagt om zingeving waarbij nagedacht moet worden over 
nieuwe mogelijkheden en onmogelijkheden, invulling van relaties, werk, huwelijk etc. 
 
Citaten: Pag. 14: ’24 november 2009: “Elke keer als ik aan Eva denk komt het 
allemaal extra binnen. Voor Eva is de wereld vaak nog zo’n warrig geheel. Ik ga 
dan ook niet een paar dagen weg zonder dat ik haar heb gerustgesteld.’ 
Pag. 50: ‘Vannacht heb ik gedroomd dat de tumor niet kleiner maar groter was 
geworden. Een angst die niet zozeer realistisch is maar er wel toe doet. Blijkbaar is 
het gevecht zowel fysiek als mentaal in volle gang.’ 
Pag. 97-98: ‘Mijn beide ouders zijn overleden aan kanker, weliswaar twee hele 
verschillende kankers maar dit zijn toch dingen die op je inwerken tijdens het 
wachten op het volgende onderzoek. (…) Ook zijn de processen van mijn ouders’ 
ziekte niet te vergelijken met die van mij. Waar ik chronisch kanker heb en de ziekte 
misschien nog wel 20 jaar zal meedragen en bevechten, hadden zij een kort proces. 
(…) Als ik zie hoeveel steun en veiligheid ik heb door de informatie die ik verzamel, en 
hoeveel angst mijn ouders hebben gekend door het niet-weten. Waar voor mij een 
wereld openging aan informatie over prognoses en perspectieven, was 'kanker is 
dood' voor hen de enige waarheid. Ze berustten in de informatie die ze kregen van de 
artsen. Hoeveel groter was destijds de afhankelijkheid van de specialist. Waar ik door 
internet een mondige en wetende patiënt ben geworden, was in mijn vaders tijd de 
arts de leidende factor, zeker bij kanker.’ 
Pag. 158: ‘Dat relaties en deze moeilijke processen grillig zijn, getuigt zich vandaag in 
een uitbarsting tussen Simone en mij. Ik voel dat haar verwachting omhoog gaat. 
Simone heeft de behoefte ‘het ziek zijn’, ‘het kanker hebben’, en het krijgen van 
chemokuren meer naar de achtergrond te laten zakken. Ze vindt dat ik me zo nu en 
dan aanstel. Daarentegen vind ik dat ik ziek ben, best veel doe en mezelf overvraag en 
telkens moeier word. Wat het ook is, door de kuren word ik alleen maar moeier. Als 
er momenten zijn tijdens mijn ziekte dat ik mij eenzaam voel is het nu.’ 
Pag. 177: ‘Ik besef dat er een keerzijde aan het verhaal zit. Niet aan mijn verhaal, want 
dit ben ik op dit moment met mijn werkelijkheid. Wel aan het hebben van kanker. Als 
ik te horen krijg dat ik opgegeven ben, dat de behandeling niet meer aanslaat en dat 
er geen weg meer is naar uitstel. Als de angst werkelijk doodsangst wordt, weet ik ook 
niet hoe ik zal reageren.’ 
 
Recensie: http://www.nfk.nl/content/265097/schrijvers_over_kanker 
In zijn boek Lymphomia beschrijft lymfklierkankerpatiënt Dennis van den Heuvel 
(41) hoe het is om nu kankerpatiënt te zijn. Zijn verhaal is herkenbaar voor mensen 
die in hetzelfde nieuwe leven zijn gedwongen. 


