
Irma Meijerink: ‘Al in quarantaine ver voor corona’ Maar hoe dan? Uitgeverij 
boekscout Soest 2021. ISBN 9789464500325 ( Corona/ Bloedkanker/ Nekhernia/ 
Acute Leukemie/ coping/ familieverhoudingen/PO) Zie ook: www.boekscout.nl  
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Flaptekst: ‘Dit boek gaat over een heftige periode uit het leven van ons gezin. Je krijgt 
de diagnose ´bloedkanker´ van een arts. En hoe dan verder. Of en wat voor impact 
deze uitslag voor ons heeft gehad, wordt hopelijk duidelijk in deze biografie.’ 
 
Over de schrijfster:  
Flaptekst: ‘Ze is geen schrijfster en heeft ook geen ambities in die richting. Toch is er 
een boek, vanwege een gebeurtenis die van grote invloed is geweest op haar leven. 
Het hele proces, en daarmee vooral het eindresultaat, vond ze erg spannend en heeft 
haar de nodige slapeloze nachten opgeleverd. Irma is niet haar echte naam, maar een 
pseudoniem. Ze is geboren in 1961 en ze hoopt naast informatie te geven, de lezer in 
dit boek mee te nemen in de wereld van de patiënt, het ziekenhuis, haar gezin en de 
wereld daarbuiten.’ Meijerink woont in Wierden en heeft twee volwassen zonen. Haar 
man Dirk was projectleider bij een grote firma. Ze heeft een kleinzoon Lars. 
 
Bespreking:  
Irma Meijerink beschrijft in dit boek hoe in 2018 bij haar man Dirk acute Leukemie 
wordt vastgesteld en wat dat betekende voor henzelf, voor hun familie en omgeving. 
Ze beschrijft de gang door de zorg, de vele behandelingen van Dirk, de isolatie na 
chemobehandeling, de stamcel transplantatie, de periodes waarin hij weer naar huis 
mag. De eerste serie behandelingen zijn niet helemaal succesvol, er volgen nieuwe 
behandelingen, hij krijgt longontstekingen, een CMV virus. Op 20 december 2019 
vertelt zijn hematoloog Dirk dat ze niets meer voor hem kunnen doen. Dirk sterft in  
januari 2020. 
Irma Meijerink vertelt daarna, vanaf pagina 109 tot 131, hoe de begrafenis en de 
rouwperiode verliep. Ze gaat daarbij ook in op de periode waarin de wereld door 
Corona getroffen wordt.  
Het boek eindigt met een lijst met toelichting van begrippen en een slotwoord.   
 
Wat viel op: 
- Natuurlijk de zware behandelingen en dat Dirk uiteindelijk toch sterft. 
-De parallel (zie  titel van het boek) die Meijerink legt met in quarantaine zijn voor 
Corona. 
- De steun die Dirk en zij hebben gehad van de verpleegkundigen. 
 
Citaten:  
Pag. 13: ‘En, zonder ons aan te kijken, zegt hij:” Ik denk aan non Hodgkin maar kun 
jij direct een biopsie doen?” 
 
Pag.29: ‘De rest van de week. Nee, ik ga niet elke dag beschrijven. Dat zou teveel van 
hetzelfde zijn. Maar, dagelijks: bloedprikken, een zaalarts brengt uitslagen. De hele 
dag (en nacht) in- en uitlopen van verpleging; nieuwe zak aan infuus hangen, pomp 
resetten omdat er zoo vaak een storing is, medicijnen brengen, controles doen en ga 
zo maar door.’ 
 

http://www.boekscout.nl/


Pag.40: ‘De verpleging. De meeste gezichten kent Dirk nog van blok een. “Ha Dirk, 
ook weer terug?” vragen ze.  En ook nu hebben ze weer alle tijd voor hem. Ze geven 
uitleg, maar luisteren vooral., ze begrijpen! Zij weten dat opnames hier lang duren. ….  
Maar zeker heeft Dirk met hen ook (emotionele) gesprekken over leukemie…. Het zijn 
hier ALLEMAAL toppers. Top dokters, nee top zusters.’ 
 
Pag. 60: ‘“De leukemie is NIET  helemaal weg, moleculair is er nog wat te zien,” zegt 
hij, Wat een enorme tegenvaller.’ 
 
Pag.97: ‘“Meneer Meijerink wij zijn uitbehandeld,” zegt de arts. 
Dirk is even stil, maar heel rustig en vraagt: “Dus ik kom te overlijden?” 
“Ja, u gaat dood. Hrt kan een paar maanden duren….’ 
 
Inzien:  
Boekscout.nl: ‘Dus opname meneer Meijerinck,¨ zegt de arts. Dirk legt zijn mobiel 
neer. Samen zitten we dicht tegen elkaar aan. ¨Ik heb geen keus,¨ zegt hij, ¨dus ik 
moet!¨ 
¨Ja schat zo is het wel, maar het is toch bijna niet te doen,¨ zeg ik en geef Dirk een 
dikke knuffel. Drie dagen later, op donderdagmorgen, gaat Dirk weer voor opname 
naar het ziekenhuis.’ 
 
Recensies/Extra: 
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=12439  

https://www.lokaaltwente.nl/lokaaltwente/algemeen/in-quarantaine-toen-niemand-
nog-van-corona-had-gehoord  
‘ … In deze aangrijpende biografie laat zij de lezer zien hoeveel mensen er ernstig ziek 
worden én wat de impact van hun overlijden is op het leven van hun dierbaren. 

Door haar openhartige en persoonlijke schrijfstijl biedt Meijerinck steun en 
(h)erkenning aan lotgenoten. …’ 
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