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Over het boek: 
Zegt Olav vorige week tegen mij, nadat hij op de computer even op zijn eigen site heeft 
gekeken: ‘Jij schrijft dat voor later, hè mam? Voor mijn kinderen, toch? Dat ze weten 
hoe ik was toen ik ziek was, toch?’ 
 
‘Ja, inderdaad. Dat zij, maar ook jij, terug kunnen lezen, hoe jij en ik die twee jaar 
hebben beleefd.’ 
 
Samen beleefd hebben. Niet samen ervaren of doorstaan. Niet samen overleefd of 
ondergaan. “Beleven” klinkt als avontuur. Iets waar je de nodige krachtsinspanning 
voor hebt geleverd en sterker en “groter” uit bent gekomen. Nou ja, achteraf gezien is 
dat makkelijker gezegd dan gedaan. Met regelmaat waren de twee jaar Leukemie 
meer dan overleven, moesten we veel doorstaan en Olav nog veel meer ondergaan. De 
letterlijke bloed, zweet en tranen. 
 
Het is en blijft de grootste nachtmerrie van elke ouder: je kind blijkt opeens ernstig ziek 
te zijn en je kan er zelf niets aan doen om hem beter te maken. In mijn boek blik ik 
terug op hoe deze periode, inmiddels meer dan tien jaar geleden, er destijds voor mij, 
Olav en de rest van ons gezin uitzag. Feiten over het ziekenhuisproces, zoals de 
medicijnen en de behandelingen, vloeien moeiteloos over in persoonlijke ervaringen, 
situaties en belevenissen in het dagelijks leven van ons gezin. Dit maakt dat het verhaal 
van Olav niet alleen een kennisbron is over de behandeling van kinderleukemie, maar 
ook troost en herkenning kan geven aan ouders die mogelijk hetzelfde meemaken met 
een ernstig ziek kind. 
 
Over de auteur: 
Jeanine Zijlstra - Verburg heeft, naast haar reguliere werk als zelfstandig ondernemer 
van FHOZ en eigenaar van Het Spuihuisje, passie en rust gevonden in het ordenen van 
haar gedachten door te schrijven. Toen haar jongste zoon ernstig ziek werd, schreef ze 
de eerste columns om haar familie, vrienden en de rest van de omgeving te informeren. 
Neem soms even afstand om goed te kijken, te verbazen wat je ziet, over soms een 
wonderlijke waarneming, want je ziet tenslotte niet ieder dag een leeuw die op Giraf 
ligt! 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien 
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