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Er zijn veel boeken geschreven over leven met en na kanker. Letterlijk honderden. Hoe vind je nou 
een boek waar je echt wat aan hebt, te midden van al die boeken? Om je een beetje op weg te 
helpen hebben wij uit al die boeken een selectie voor je gemaakt. Hieronder vind je bij elk 
geselecteerd boek een korte beschrijving. We hopen dat je hierdoor makkelijker een boek kunt 
vinden dat past bij wat je zoekt.  
 

Boek  Beschrijving 

 

De bekende arts, hoogleraar en publicist 
Ivan Wolffers vertelt hoe hij leeft met de 
wetenschap dat hij prostaatkanker heeft. 
De boodschap in “Als de tijd voor altijd stil 
zou staan” is luid en duidelijk: het leven is 
eindig. Waarmee vul je de kostbare, nog 
resterende tijd als uitgezaaide 
prostaatkanker je leven beheerst? Zijn 
eerst geruststellend lage, dan weer 
onbegrijpelijk hoge PSA-waardes, de 
gevreesde hormonen die de kanker maar 
ook tegelijkertijd zijn mannelijkheid 
platleggen en de dagelijkse – grappig 
beschreven – frustraties over banale 
zaken als een “Wereldkankerdag”. Maar 
ook de prettige medicatievrije weken, de 
liefde voor zijn vrouw en de gesprekjes 
met kleindochter Helena die opa in haar 
onschuld laat zien wat echt belangrijk is, 
komen aan bod. 
Een boek over leven, liefde, tijd en dood 
dat leest als een roman. 
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Henk Fransen is arts en heeft 
decennialang mensen met kanker 
begeleid. Hij heeft al zijn kennis 
gebundeld in het ‘Handboek Kanker’. Dit 
boek combineert op unieke wijze 
reguliere en alternatieve geneeswijzen, 
zonder het een of het ander af te wijzen. 
Dit praktische Handboek Kanker helpt je 
snel en veilig op weg en bevat ook een 10-
stappenplan voor ‘Eerste Hulp bij Kanker’ 
voor als je net wordt geconfronteerd met 
kanker. 
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In dit boek staan 14 openhartige 
gesprekken met bekende en misschien 
minder bekende Nederlanders, zoals Elco 
Brinkman, Henk Krol, Bibian Mentel en de 
arts/auteur Ivan Wolffers die vertellen 
hoe ze hun kanker hebben beleefd en hoe 
ze er mee zijn omgegaan. Een paar 
uitspraken: 
“Ze zeggen dat je moet vechten tegen 
kanker, maar buigen als bamboe spreekt 
me meer aan”.  
“Dat ik na de diagnose direct dacht: ik ben 
nog niet klaar hier, ik moet nog een tijdje 
blijven leven, is misschien een 
beschermingsmechanisme geweest 
“Toen in die nacht mijn darmen niet op 
gang kwamen en ik lag te creperen van de 
pijn, zag ik voor het eerst de dood als een 
opluchting”. 
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Schreiber beschrijft in "Antikanker" 
uitvoerig en zeer toegankelijk hoe het 
zelfgenezend vermogen van het lichaam 
een belangrijke rol speelt bij het 
voorkomen van ziektes, waaronder 
kanker. Hij toont op basis van 
wetenschappelijk onderzoek aan hoe een 
evenwichtig samengestelde voeding, het 
vermijden van giftige stoffen uit het 
milieu, het leren omgaan met stress en 
psychische trauma’s, meer bewegen, 
meditatie en yoga de weerbaarheid van 
het lichaam ondersteunen en aanzienlijk 
kunnen vergroten.  
Dr David Servan Schreiber is hoogleraar 
psychiatrie en heeft zelf tweemaal een 
levensbedreigende tumor gehad. Hij 
beschrijft zowel wetenschappelijk als 
ervaringsdeskundig, vanuit de oosterse en 
de westerse wetenschap, van a tot z, van 
chemotherapie tot kurkuma, van 
bestraling tot meditatie, wat je aan kanker 
en je lichaamsmilieu kunt DOEN. 
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Yalom laat zien hoe een droom, een 
verlies, een traumatische ervaring, de 
dood of ziekte van een dierbare of 
gewoon de naderende ouderdom 
keerpunten kunnen zijn op weg naar een 
zinvoller leven, als wij er tenminste de 
inspiratie aan kunnen ontlenen om onze 
prioriteiten te verleggen en meer risico’s 
te nemen voor een bevredigender en 
liefdevoller leven. Een greep uit de 
reviews: 
- Indrukwekkend hoe Irvin Yalom 

processen in mensen weet te 
beschrijven en die ongetwijfeld voor 
iedereen herkenbaar zijn. Een 
aanrader! De dood krijgt door zijn 
boek een minder angstig karakter. 

- Yalom pleit er voor dat cliënten die 
lijden aan doodsangst, en mensen in 
het algemeen die wegkijken voor hun 
sterfelijkheid, juíst de dood (en hun 
angst) in de ogen zien.  

Juist ten volle te accepteren dat wij 
sterfelijke wezens zijn en ons leven 
beperkt is, draagt er wezenlijk toe bij, dat 
wij werkelijk en waarachtig gaan leven in 
het hier en nu – en zin geven aan ons 
bestaan. 
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Je kunt het maar één keer doen is een 
boek over de laatste fase van het leven. 
We gaan maar één keer dood en je kunt 
kiezen hoe je de wereld verlaat. Groots of 
in stilte, liefdevol of angstig. De keuze is 
aan jou. Een boek met o.a. persoonlijke 
verhalen van een aantal bekende 
Nederlanders en hun dierbare relaties.  
Hoe je de wereld wilt verlaten is een 
onderwerp dat vaak taboe is en dat veel 
mensen graag willen uitstellen en 
vermijden. Dit boek laat je nadenken over 
hoe we met de dood en onze relaties 
willen omgaan in de laatste fase van ons 
leven. Die overigens best lang kan duren. 
Een boek met o.a. verhalen van bekende 
Nederlanders en hun nabestaanden. 
Dit boek is waardevol voor 
(kanker)patiënten, hun relaties, 
gastheren/gastvrouwen en professionals. 
Een paar quotes:  

‘We leven langer, maar we sterven 
ook langer’.  

‘Het leven afronden is kwaliteit van 
sterven’. 
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Er komt heel wat bij kijken als je je partner 
verliest. Dit boek bevat een stappenplan 
dat werkt als een kompas. Er worden 
herkenbare situaties beschreven, zelfs 
anekdotes en staat bomvol met tips en 
fijne oefeningen. Het is duidelijk 
geschreven, overzichtelijk en geeft 
antwoord op vragen als: Hoe kom je door 
de chaos heen en hoe ga je verder. Het 
bevat ook een helpend totaaloverzicht 
over Rouw. 
Dit boek is voor iedereen (ook mannen) 
die hun partner hebben verloren, maar is 
ook zeer bruikbaar en verhelderend voor 
leidinggevenden en HR-medewerkers. 
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Een onmisbare gids voor wie rouwt of een 
dierbare wil bijstaan in zijn verdriet. 
Helpen bij verlies en verdriet is al vele 
jaren het basisboek over rouw. In de 
volledig nieuwe editie toont Manu Keirse 
aan de hand van vele herkenbare 
voorbeelden hoe rouwen niet gelijkstaat 
aan afscheid nemen, maar aan anders 
leren vasthouden. Het boek gaat niet 
alleen in op verlies door de dood, maar 
besteedt ook aandacht aan andere 
verliessituaties die vaak onterecht 
onderbelicht blijven, zoals verlies van je 
gezondheid, je werk of je 
toekomstperspectieven. Dankzij de talloze 
concrete tips voor de rouwende én zijn 
omgeving is het een heel praktisch 
instrument voor iedereen die met verlies 
geconfronteerd wordt. 
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Een ernstige ziekte bij een ouder heeft 
impact op het hele gezin: op de zieke 
ouder, de eventuele partner én de 
kinderen. De eerste vragen die ouders 
bezighouden zijn: hoe vertel ik dit aan 
mijn kinderen? Hoe betrek ik ze bij het 
ziekteproces? Op intuïtie komen ouders 
vaak een heel eind en toch blijft vaak de 
twijfel: doe ik wel het goede? Dit boek is 
een handreiking voor ouders en voor 
professionals in de zorg, de hulpverlening 
en in het onderwijs. Het geeft inzicht in de 
beleving en reacties van kinderen en in de 
dynamiek in het gezin tijdens 
verschillende fasen van het ziekteproces. 
Daarnaast biedt het een concreet houvast 
bij allerlei vragen, zorgen en twijfels. 
Specifieke aandacht is er voor thema’s die 
centraal staan als een ouder ongeneeslijk 
ziek is: hoe betrek je kinderen bij de 
laatste levensfase (inclusief palliatieve 
sedatie en euthanasie), hoe vul je samen 
de laatste tijd in en hoe neem je goed 
afscheid van elkaar? Tanja van Roosmalen 
en Machteld Lavell zijn rouw- en 
verliestherapeuten, gespecialiseerd in het 
begeleiden van gezinnen waar een ouder 
of kind ernstig ziek is. Riet Fiddelaers-
Jaspers is rouw- en traumadeskundige 
met jarenlange expertise op dit gebied. 
Een fantastisch en volledig boek. 
Herkenbaar geschreven, met mooie 
afwisseling tussen theorie, praktijk en 
gedichten. 
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Dit boek gaat over Caring for the Dying. A 
Companion  book, dus voor verzorgers 
maar ook voor partners. Een stukje van de 
inhoud:  
Je hoeft niks te zeggen tegen iemand die 
dood gaat: “Er gewoon zijn”, “being 
present en je lijf voelen" is al heel 
belangrijk en de houding dat je 
geïnteresseerd bent in die persoon. Dat 
geeft diegene steun en dat heeft ie het 
meest nodig. Universele liefde geven. Dat 
toelaten vergt moed van jou.  
Belangrijk om je ook te realiseren welke 
relatie je hebt met die persoon. 
Mensen die dood gaan worden 
langzamer! Ze hebben veel meer tijd 
nodig om dingen te verwerken. Dat 
betekent dat je moet blijven luisteren en 
in staat moet zijn om stiltes te laten zijn. 
Er komt bovendien nogal eens 
“Unfinished Business” naar boven aan het 
eind van het leven. Daar moet je ruimte 
aan geven. 
- www.kirstendeleo.com staat open voor 
vragen "#$% 
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Fit4Life laat je zien dat het écht zin heeft 
om te beginnen met sterker en gezonder 
te worden, en dat ook te blijven. 
Gebaseerd op het wereldwijde 
Fit4Surgery programma, nu iedereen 
Fit4Life! 
Hét boek over fit zijn, met tips van onder 
andere het voedingscentrum, een 
personal trainer, chirurgen, sportartsen, 
longartsen, huisartsen, de professor van 
het brein Erik Scherder en professor 
voeding en gezondheid Jaap Seidell. ‘Het 
allesomvattende leefstijlboek. Geschreven 
door artsen en wetenschappers, en 
toegankelijk voor iedereen. 
Van Rooijen promoveerde in 2018 op het 
toepassen van onder andere dit 
programma bij mensen met darmkanker. 
Van Rooijen gaat in op de 4 verschillende 
aspecten van leefstijl zoals die ook in 
Fit4Surgery aan bod komen: beweging, 
voeding, intoxicaties (roken, alcohol, 
medicatie en drugs) en mentale aspecten. 
Met opdrachten en oefeningen die ervoor 
zorgen dat het je echt gaat lukken ‘die 
knop om te zetten’. 
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Met de diagnose kanker treed je een 
nieuwe wereld binnen, met andere 
gebruiken en regels en een eigen taal. 
Vaak wordt er gesproken over ‘vechten’ 
en ‘overwinnen’, alsof je door moed te 
tonen de slag kunt winnen. In de praktijk 
heb je echter niet veel controle. Hoe ga je 
daarmee om? Dit boek geeft 
handreikingen, tips en oefeningen die 
mensen met kanker kunnen helpen om te 
gaan met angst, pijn en machteloosheid 
en hun wellicht zelfs nieuwe inzichten 
kunnen bieden. 
Ida Linse is gecertificeerd 
mindfulnesstrainer en werkte voorheen 
als communicatieadviseur, docent 
dramatische vorming en hulpverlener. 
Marijke Bruining is gecertificeerd 
mindfulness- en breathworkstrainer. 
Nadat ze eind 2005 herstelde van kanker 
kwam ze in aanraking met mindfulness. 

  

 

Een boek geschreven door 
ervaringsdeskundige Michael Gerritsen 
over burn-out en depressie. Het doel van 
het boek is om mensen te helpen die niet 
lekker in hun vel zitten en hier zelf iets aan 
willen veranderen.  
Het boek staat eigenlijk voor twee dingen. 
Enerzijds staat het voor het feit dat ik er 
allemaal ‘even genoeg van had’, want 
toen ik me zo moe en opgebrand voelde 
wilde ik graag alles even vergeten. Even 
helemaal niets aan mijn hoofd, want die 
zat aardig vol en draaide overuren op zoek 
naar oplossingen. En anderzijds gaat het 
over het feit dat ik me door deze periode 
des te meer ben gaan realiseren dat ik blij 
ben met wat ik heb. De lat ligt nu lager en 
ik ben sneller tevreden. Het ‘moet’ altijd 
beter, mooier, groter, sneller. Dat is aan 
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de ene kant goed, want het brengt ons als 
mensheid in ontwikkeling. Het is echter 
niet handig om je iedere keer te 
vergelijken met je collega, klasgenoot of 
familie. Er is altijd iemand sneller, rijker, 
dikker, langer, kleiner, knapper’ Verder 
denk ik dat iedere generatie zijn leuke 
kanten heeft, maar ook zijn uitdagingen 
die het moeilijk maken om dicht bij jezelf 
te blijven. 

  

 

Bij de diagnose kanker slaat vaak de 
radeloosheid bij de patiënt en zijn familie 
toe. Toch moet er nagedacht worden of 
men zich wil laten behandelen, en zo ja, 
hoe. Want voor één diagnose zijn er vaak 
verschillende behandelmethoden en de 
keuze van artsen en patiënten op dit punt 
heeft meestal meer met persoonlijke dan 
met medische argumenten te maken. 
Kiezen bij kanker. (Hoe) laat ik me 
behandelen? wil patiënten bewust maken 
van hun mogelijkheden. Met praktische 
richtlijnen van dr. Paul Kil en in 
gesprekken van Corine Koole met 
wetenschappers, artsen en patiënten, 
wordt het patiënten en hun naasten 
makkelijker gemaakt te kiezen tussen de 
veelheid aan opties op het gebied van 
onder meer borst- en prostaatkanker en 
hersentumoren. Dit boek leidt je door een 
wereld die je liever niet had willen 
betreden, maar waar je toch je eigen weg 
in moet zien te vinden.  
De boodschap is vooral, laat je goed 
voorlichten, ga niet over één nacht ijs. En 
beslis dan wat voor jou goed voelt. 
Paul Kil (1955) is sinds 1991 als uroloog 
werkzaam in het St. Elisabeth Ziekenhuis 
Tilburg, met als aandachtsgebied 
oncologie. Corine Koole is journalist en 
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schrijver voor Volkskrant Magazine, De 
Morgen en Linda.  
'Het verbaast me dat niemand ooit tegen 
me heeft gezegd: luister, sommige 
bijwerkingen gaan nooit meer over. Dan 
had ik heel andere keuzen gemaakt.' 

  

 

Wie niet meer kan genezen komt in het 
zogenaamde “Tussenland”. Een 
overgangsgebied tussen Leven en Dood 
waarin je de weg niet kent en de taal niet 
spreekt.  
Een ontwapenend en openhartig 
geschreven boek met ook de nodige 
zelfspot. 
Een verblijf in Tussenland kan in onze 
huidige samenleving jaren duren, wat 
nieuwe vragen en dilemma’s met zich 
meebrengt. Het geeft onzekerheid, 
emoties en vragen als: moet je hard 
werken, moet je vechten? Wat is de zin 
van het leven en hoe ga je om met je 
omgeving? 
Een boek voor iedereen die te maken 
heeft met de palliatieve zorg: 
Professionals, bestuurders, beleidsmakers 
en ook heel waardevol voor patiënten en 
hun naasten. 

 
Er zijn zeker nog meer goede boeken over leven met en na kanker. Ken je een boek dat in 
bovenstaande selectie echt niet mag ontbreken, neem gerust contact met ons op:  
contact@wegwijzerbijkanker.nl  
 
Met dank aan Cees Hilgersom voor de samenstelling.  
 
 


