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Soort boek/stijl/ziekte: Goed leesbaar, informatief handboek voor patiënten die 
leukemie krijgen en hun omgeving. Diagnose, behandeling en gevolgen van 
verschillende vormen van leukemie worden door deskundigen en 
ervaringsdeskundigen toegelicht en besproken. Heldere uiteenzettingen worden 
toegelicht met citaten. Met fotoportretten van de personen die geciteerd worden, 
praktische tips, een uitgebreide verklarende woordenlijst, een literatuuroverzicht. 
Het boek kan besteld worden via www.leukemie.nl 
 
Over de schrijver: Jeroen Terlingen (1943) is journalist en ervaringsdeskundig op 
het gebied van leukemie. Hij werkte achtereenvolgens als vakbondsjournalist, 
journalist bij vrij Nederland, docent journalistiek en schreef diverse boeken. Hij geeft 
ook schrijfcursussen. Zie ook: http://www.jeroenterlingen.nl 
 
Korte beschrijving: Het initiatief voor dit boek kwam van de Stichting 
Leukemie.nl. Omdat alle informatie die gevonden kan worden op het internet voor 
patiënten en hun omgeving erg veel is, hebben zij Jeroen Terlingen gevraagd een 
handboek te schrijven. Voor een patiënt of voor zijn naasten is het namelijk 
ondoenlijk om te controleren welke informatie van het internet betrouwbaar is. 
Jeroen Terlingen heeft, met gebruik van duidelijke, begrijpelijke taal, in dit 
boek veel informatie verweven met verhalen van (ervarings-)deskundigen die 
vertellen wat zij hebben meegemaakt. Steeds laat hij verschillende behandelaren, 
patiënten, ex-patiënten, partners, ouders en kinderen aan het woord die openhartig 
vertellen over hun ervaringen. Hij heeft informatie verzameld over alle aspecten van 
leukemie en laat die in de 29 hoofdstukken die dit boek tellen door diverse personen 
toelichten. Zo wordt onder andere ingegaan op verschillende vormen van leukemie, 
de allereerste symptomen, de diagnose, de diverse fasen van de ziekte, specifieke 
behandelingen, de gevolgen van een behandeling op korte en op langere termijn, 
stamceltransplantatie, vermoeidheid, onvruchtbaarheid, sociaal psychologische 
gevolgen. 
Jeroen Terlingen maakt uitstapjes naar het werk van verschillende 
patiëntenverenigingen, licht toe hoe leukemie het leven van patiënten en hun familie 
kan veranderen en waar ze steun kunnen vinden. In het boek staan tips voor 
patiënten en hun omgeving om te overleven of een zo hoog mogelijke kwaliteit van 
leven te handhaven, bijvoorbeeld praktische adviezen om bijwerkingen van 
behandelingen te verminderen. En ook voor de omgang met de huisarts en de 
specialist worden tips geleverd. Geïllustreerd met materiaal over behandelingen en 
portretten van geïnterviewden maakt dit alles dit boek zo’n waardevol handboek voor 
patiënten en hun naasten. 
 
Wat viel op: Het is fijn dat er nu zo’n degelijk goed leesbaar handboek is dat 
patiënten en hun omgeving kunnen raadplegen, wanneer zij met leukemie te maken 
krijgen. Ongetwijfeld zullen mensen daarnaast op het internet gaan kijken, maar dan 
kunnen zij toch steeds terugvallen op dit boek, en met de informatie die in het boek 
staat, nagaan, wat ze met de andere informatie doen. 
Mooi is dat het een boek is met zowel deskundigen als ervaringsdeskundigen die 
aan het woord komen. Zo staan er onderwerpen bij elkaar waar patiënten en hun 
omgeving graag iets over willen weten, voorzien van commentaar van zowel 



ervaringsdeskundigen als van specialisten, zoals bijvoorbeeld seksualiteit of 
vermoeidheid. Dat hadden ze anders weer ergens op het internet moeten uitzoeken. 
 
Citaten: Pag. 19: ‘De dokter: ‘Het is bloedkanker, maar… een milde vorm’ 
Herman Finkers: ‘O, gelukkig , dus je gaat er niet dood aan.’ 
(Dokter) ‘Jawel, je gaat er wel dood aan.’ 
(Herman Finkers) ‘ Jawel, jawel. Maar het heeft een goede kans op genezing.’ 
(Dokter): ‘Nee het is ongeneeslijk.’ 
(Herman Finkers): ‘Eh…ja, ja,…, het is ongeneeslijk én je gaat er dood aan.’ 
(Dokter) : ‘Ja!’ 
(Herman Finkers):’Dokter als ik vragen mag, wat is er dan eigenlijk zo mild aan?’ 
(Dokter) ‘Het kan nog wel een hele tijd duren voordat het zover is.’ 
Bovenstaand fragment uit de theatershow van Herman Finkers over zijn chronische 
lymfatische leukemie is tekenend voor de onzekerheid waarin CLL-patiënten zich 
vaak bevinden.’ 
Pag. 35: (ThomasWyers (ALL)): ‘ Maandenlang kon hij niet naar school. Hij bezocht 
de ziekenhuisschool en kreeg een paar keer per week thuis onderwijs. ‘(…)Één keer 
ben ik zelf naar school gegaan. Dat was toen er een musical werd opgevoerd waar 
ik zelf een rol in had gekregen als ik niet ziek was geworden. Ik had heel erg 
uitgekeken naar dat bezoek, want ik wou dat alles weer even gewoon was en dat ik 
mijn ziekte eventjes kon vergeten. Maar toen ik op school verscheen kwam iedereen 
meteen om me heen staan en stelden ze honderd en één vragen. Dat was niet leuk, 
want ik wilde die dag zelf liever niet aan kanker denken.’ 
Pag. 47: ‘Ook willen nabestaanden soms door een gerichte actie de herinnering aan 
een leukemiepatiënt levend houden. (…) Beukhof (Vader AML- patiënt, bestuurslid 
stichting Leukemie.nl ): ‘Mensen willen in actie komen en de stichting Leukemie.nl 
bundelt die acties van onderop. Daardoor kan van veel relatief kleine geldstromen 
één grote stroom worden gemaakt.’ 
Pag. 61: Harry Bennink is partner van een leukemiepatiënt. Over de moeizame relatie 
die hij sinds de ziekteperiode met zijn vrouw Anita onderhoudt is hij openhartig: 
‘Iedereen wandelt maar simpel heen over de gevolgen van een kankerbehandeling 
voor je seksleven. Anita is moe, droog, in de overgang door de chemotherapie en 
heeft overal infecties. Ze is nog niet klaar voor seks, zegt ze. Maar als man moet je 
ook aan je trekken komen. (…)’ 
Pag. 85: (Anna, ex-AML, kreeg drie keer een chemotherapie en een transplantatie 
met de stamcellen van een donor): ‘Als ik een boek lees, noteer ik de namen van de 
personages op een blaadje. Een film moet ik kwee keer bekijken om de plot te 
begrijpen. Als ik ga winkelen neem ik een lijstje mee en soms heb ik moeite om de 
juiste woorden te vinden. Dan wilik worst bestellen en sta ik compleet te stuntelen: 
“Lang…, opgerold…”. 
Vroeger werkte ik als thuisverpleegkundige, maar dat durf ik niet meer. Ik haal de 
namen van twee patiënten al door elkaar, wat moet ik dan met medicijnen 
beginnen? …’ 
Pag. 88: ‘Vermeulen ( Arts): ‘Als gevolg van kanker of de behandeling is er een knop 
omgegaan die meetbaar is als een carnitine- of acetyltekort. Dat veroorzaakt hevige 
vermoeidheid. Al drie jaar schrijf ik carnitine voor aan extreem vermoeide vrouwen 
die een vorm van gynaecologische kanker hebben gehad. Steeds zag ik een 
aanzienlijke verbetering.’’ 
Pag. 103-104: ‘Ton Passchier ( CLL) hield tijdens zijn ziekte een dagboek bij om zijn 
zelfbeeld op te vijzelen: ‘Dat boek kregen zelfs mijn vrouw en dochter niet te zien. 
Het zelfbeeld van de mens is gebouwd op verwachtingen van anderen.Wanneer je 



in een gedwongen isolement verkeert slaat de vertwijfeling toe:Wat heb ik nog? 
Wie ben ik nog?Wat houdt me aan het leven vast? Uiteindelijk kwam ik altijd bij 
mijn dochter uit als drijfveer om de strijd weer aan te gaan.’ 
Een eerste hulpmiddel om te kunnen functioneren in de maatschappij is je ziekte een 
erkende plek geven in je leven. Niet minder (niet ontkennen dus), maar ook niet meer 
( leven is meer dan ziek zijn).’ 
Pag. 114:’Jurjen Kindermans (ex- ALM): ‘Ik was op een gegeven moment een 
enorme claim aan het leggen op het leven van mijn vrouw en mijn dochter. Ook zij 
hadden behoefte aan ontspanning en rust en daar kwamen ze door mijn 
omstandigheden niet aan toe. Ze zijn toen met z’n tweeën op reis gegaan en dat was 
goed.’ 
 
Recensies: www.gezondheidsplein.nl: ‘ In het patiëntenboek Wit bloed, kwaad 
bloed wordt uitgebreid beschreven wat patiënten met leukemie en de mensen in hun 
omgeving moeten weten: vanaf de allereerste symptomen tot en met de gevolgen van 
de behandeling op de lange termijn. Er komen ook veel mensen aan het woord die uit 
eigen ervaring weten wat het is om met leukemie geconfronteerd te worden.’ 
Zie ook: http://www.jeroenterlingen.nl 


