
Harrie Keusters: ‘Nooduitgang’ Een bijzonder verhaal over endeldarmkanker. 
Zorgindrukreeks, Uitgeverij de Graaf, 2015. ISBN 978-90-77024-492 ( Herseninfarct/ 
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Soort boek/ziekte/stijl: 
Egodocument van Harrie Keusters die in 2013 te horen kreeg dat hij gevorderde 
endeldarmkanker had. Hij werd daarvoor in het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden 
Ziekenhuis en het Instituut Verbeeten behandeld en omzeilde een rectumamputatie en 
stoma door mee te doen aan het experimentele ‘Wait and See’ onderzoek in het 
ziekenhuis van Maastricht (UMC). Ook licht hij toe hoe hij en zijn omgeving deze 
periode hebben ervaren en welke initiatieven zij hebben ondernomen om in Maastricht 
terecht te komen. Met een bijdrage van Dr. David  D.E. Zimmerman over de endeldarm, 
endeldarmkanker en endeldarmoperaties. Prettig lezend boek van 102 pagina’s, met de 
nodige humor geschreven.  
 
Over de schrijver: 
Harrie Keusters (53) woont met partner Marja in Tilburg. Zij hebben  een samengesteld 
gezin met 6 kinderen: Lieke, Tim en Willem en Sem, Thijs en Teun. Hij werkte eerst voor 
Océ, later voor Canon dat Océ overnam. Zie ook:  
https://www.linkedin.com/in/harriekeusters  

Korte bespreking: 
Keusters beschrijft de behandelingen die hij in het Elisabeth – Tweesteden Ziekenhuis 
en Instituut Verbeeten in Tilburg kreeg: bestralingen en chemotherapie (228 pillen). Na 
deze behandelingen blijkt de tumor niet meer zichtbaar te zijn en vraagt hij zich af of de 
zware operatie wel nodig bleef, een rectumamputatie waarna ook een stoma nodig is.  
Er bleek een alternatief, het experimentele ‘Wait and See’ onderzoek in het ziekenhuis 
van Maastricht (UMC). Dan worden met een kleinere operatie ( Transanaal 
Endoscopische Microchirurgie ( Tem- operatie)) alleen tumorresten en littekens van de 
bestraling weggehaald. De endeldarm blijft zitten en er wordt elke drie maanden 
intensief onderzocht om te kijken wat er gebeurt. Deze medisch wetenschappelijke 
studie staat onder leiding van het echtpaar Beets, een radiologe en chirurg. 
Keusters beschrijft wat de behandeling inhoudt, gaat in gesprek met de arts Luc Heijnen 
over de voor- en tegens van deze behandeling en zij komen tot de slotsom dat (pag.76) 
‘vooralsnog het eigen initiatief van de patiënt bepalend is of je wel of niet in Maastricht 
terechtkomt.’ Dat initiatief heeft Keusters getoond, hij kan en gaat in Maastricht in 
behandeling, wordt in Roermond geopereerd en krijgt na de operatie de uitslag dat het 
weefsel kankervrij is.   
Het boek eindigt met de bijdrage van de Tilburgse colorectaal chirurg dr. David 
Zimmerman één van zijn artsen, die de medische context schetst. 
 
Wat viel op: 
-De toon van het boek en de humor en invallen van Keusters: bijvoorbeeld dat hij de 
wisselende case managers als naam het nummer van hun sein geeft, welke gedachten hij 
heeft bij de steeds maar weer toucherende artsen en wat hij met zijn laatste chemopil 
nummer 228 doet. Niet slikken maar aan de Farmacie schenken als tweelingzonen Thijs 
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en Willem hun bachelor ( economie en farmacie) halen met de tekst: ‘Xeloda pil #228 
maakt graag plaats voor gerichte tumorbestrijding: chemomalaise en verminkende 
operaties voorbij Harrie Keeusters, 5 juli 2013’ pag. 44 . Ontroerend is weer hoe hij zich 
tot zijn tumor wendt, deze aanspreekt en mooi, dat hij met zoveel lef zijn eigen weg blijft 
zoeken.  
-Dat de vervanger van zijn case manager meteen bij al zijn gegevens kan.  

 
Citaten: 
http://harriekeusters.nl/fragmenten.html  
Pag.10: ‘Bij het verlaten van de kliniek had men mij nog aangeraden om niet te gaan 
googelen op wat ik mogelijk zou hebben. Daar zou ik namelijk niet vrolijk van worden. 
Maar vrolijk zijn, laat staan vrolijker worden , was absoluut niet de ambitie van die 
eerste dagen.’ 
 
Pag.23-24: ‘Nog dezelfde week had ik een vraag en probeerde ik mevrouw 8863 te 
bereiken.  “Helaas uw eigen casemanager  heeft vandaag een vrije dag, u moet het even 
met mij doen. Ik ben een directe collega hoor. Wij kennen elkaar niet, maar ik kan al uw 
gegevens zien. Waarmee kan ik u helpen?” Begrijp me goed, alle casemanagers waren 
heel vriendelijk en betrokken, maar ergens heb je het idee dat er teveel schijven zijn.’  
 
Pag.25: ‘De doctoren zetten dat je er misschien al wel een jaartje of twee zit. Dan heb je 
je wel verdomd stil gehouden, vriend.’ 
 
Pag.30: ‘Nadat Beerepoot  met een uitbundig gerammel mijn ontbrekende gegevens in 
de computer had ingevoerd, ging hij de zaken eens uit de doeken doen.’ 
 
Pag.34: ‘De volgende stap in het onderzoek was het toucheren. Bij mijn lage tumor ging 
nagenoeg iedere arts dat doen. Ik raakte er langzamerhand aan gewend , maar zag ze 
liever geen handschoenen uit het doosje L of XL aantrekken.’  
Pag.54: “‘Ja, ja…, er is in Nederland éen alternatief. Dat is een onderzoeksprogramma 
dat loopt in Maastricht. Daar wordt de zogenaamde Wait and See- methode toegepast.”’ 
 
 
Recensies/extra: 
Radio optreden van Harrie Keusters omroep Tilburg: radio-interview. 
https://www.facebook.com/NooduitgangHetBoek 
http://harriekeusters.nl/persinfo.html 
 
Colorectaal chirurg David Zimmerman van het Elisabeth – Tweesteden Ziekenhuis 
werkte graag mee aan het boek van zijn patiënt: “Harrie Keusters is een goed voorbeeld 
van hoe we als artsen de patiënt kunnen betrekken bij belangrijke keuzes in de 
behandeling van kanker. Dit speelveld is voor ons als artsen vaak nog onbekend. 
Nooduitgang laat ons dat nieuwe perspectief zien en is bovendien leuk geschreven. Je 
wordt in het verhaal gezogen en ik heb het in één ruk uitgelezen.” 
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http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/136146-endeldarmkanker-en-de-wait-
and-see-methode.html   

http://www.tweestedenziekenhuis.nl/tag/harrie-keusters/   

Dr. Geerard Beets, oncologisch chirurg Maastricht UMC+: “Een onderhoudend boek 
over keuzes voor patiënten met endeldarmkanker. Het leest als een trein.” 
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