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Toen David zijn stem verloor – Vanistendael  

  

INHOUD  

David krijgt te horen dat hij kanker heeft. Zijn ziekte is ernstig en stilaan takelt zijn 

hele lichaam af. Al zijn familieleden reageren anders op de ziekte. Zelf lijkt hij er 

nog het best mee te kunnen omgaan.  

Het boek vertelt het verhaal van David, zijn vrouw, zijn dochter en zijn 

kleindochter. 
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OPDRACHT EXTRA OPDRACHT 

David gaat op een heel bijzondere manier om met zijn 

ziekte. Zijn familieleden reageren er echter helemaal 

anders op. 

Stilaan takelt Davids lichaam af. Zijn ziekte heeft niet 

alleen op hemzelf en zijn lichaam een verwoestend 

effect, ook zijn familie heeft het steeds moeilijker en 

moeilijker om hier mee om te gaan. 

Vraag de leerlingen of ze zelf ook iemand kennen of 
gekend hebben die zwaar ziek is/was. Praat hierover 
met de leerlingen. Met welk personage kan de leerling 
zichzelf het best identificeren? Waarom net dat 
personage? Hoe reageerde de leerling in bepaalde 
situaties? Heeft de leerling al gelijkaardige situaties 
meegemaakt? Is de leerling iemand die zich volledig 
afzondert of eerder iemand die contact opzoekt met zijn 
beste vriend, of met een hele groep? Zijn er veel 
gelijkenissen of reageerde je helemaal anders? 

Als iemand geen stem meer heeft en niet meer kan 
praten, kan hij nog wel schrijven. Wat zou jij belangrijk 
vinden om nog tegen anderen te zeggen? Schrijf op wat 
je tegen David zou willen zeggen.   
 
Als je niet kan praten, kan je nog altijd dingen uitbeelden 
of tekenen. Speel in de klas een spelletje Pictionary, 
maar gebruik woorden die te maken hebben met het 
stripverhaal (ziekte, doodgaan, verschillen…). 
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