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Kanker slaat helaas ook toe in gezinnen met jonge kinderen. Soms worden deze peuters of 
kleuters nog als te jong bestempeld om het over de ziekte te hebben die hun vader of 
moeder heeft getroffen. Met deze kinderen in gedachten is dit prentenboekje geschreven. Op 
een hele simpele manier wordt uitgelegd dat mama ziek is en hoe de cellen in haar lichaam 
zich gedragen. Het boekje bevat niet te veel tekst, maar het is wel bedoeld om voor te lezen, 
waarbij de mooie illustraties die goed gekozen woorden helder aanvullen. De makers stellen 
op de website die bij het boekje hoort (www.mamaslaapt.nl) dat "kinderen zo vroeg mogelijk 
kan worden uitgelegd wat er gebeurt als een ouder kanker krijgt. Hoe sneller en hoe beter 
jonge kinderen geïnformeerd worden, hoe beter ze met deze ziekte om kunnen gaan. Uit 
onderzoek blijkt dat gevolgen voor jonge kinderen worden onderschat als één van de ouders 
in het gezin kanker krijgt. Kinderen worden in deze moeilijke periode vaak onzeker. Deze 
kinderen verdienen extra aandacht. Met behulp van dit prentenboek kan het onderwerp 
bespreekbaar gemaakt worden", aldus de tekst op de website. Dat kan thuis, maar ook op 
school of op de kinderopvang zijn. De productie van het boek is mede mogelijk gemaakt door 
de Stichting Roparun. Het doel is om het op alle juiste afdelingen van ziekenhuizen gratis ter 
beschikking te stellen, alsmede in familiehuizen en andere instellingen die zich inzetten voor 
jonge ouders met kanker. De zangeres Isa Bornau was zo onder de indruk van het boek dat 
ze er een liedje bij gemaakt heeft, dat ook op de website te beluisteren is. Als je toch een 
klein bezwaar moet noemen, is het misschien het feit dat gekozen is voor een zieke mama, 
waardoor het lastig wordt om voor te lezen als de zieke ouder in het gezin een vader is. Die 
is trouwens vreemd genoeg sowieso geheel afwezig in het boekje: als mama slaapt is het 
een opa die de kinderen tot stilte maant.  
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