
Paula Bakhuis: ‘ Sterkte met je tumor’ Communicatietips bij kanker. Parole Publishing, 
Amersfoort 2015. ISBN 9789080495906 ( Kanker (algemeen)/ Informatief/ Educatief/ 
Medepatiënten/ Coping/Communicatie/Bejegening/AG/PO) Zie ook: 
http://www.parole.nl en http://sterktemetjetumor.nl  en http://www.smjt.nl  
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Boek van 294 pagina’s, een soort ‘communicatiegids’ voor mensen die te maken hebben 
met een vorm van kanker, geschreven door Paula Bakhuis. Zij baseert zich op 
ervaringsverhalen en ervaringen van (ex) patiënten, familie, naasten, hulpverleners. Van 
hen worden vele citaten gebruikt, die thema’s toelichten als: “Hoe ben je tot steun? Wat 
zeg je aan de bedrand? Hoe zet je je eigen angst opzij? Hoe kun je partner zijn en ook 
verzorger? Hoe troost je de ander? Wat geef je cadeau?”  
Daarbij gaat zij in op alle fasen van het ziekteproces, van de diagnose naar het 
ziekteproces, tot afscheid of herstel. Een praktisch en toegankelijk boek, met enige 
toelichtende illustraties en een heldere lay out in blauw, grijs, wit waarmee 
hoofdstukken, thema’s, citaten, tekst en tips worden uitgelicht. 
 
Flaptekst: ‘(…) Het uitgangspunt is helder: ieder mens en ieder ziekteproces is anders, 
dus ieder zoekt zijn eigen weg daarin. Communicatie speelt daarbij een hele grote rol. 
Communicatie bepaalt of je elkaar begrijpt en wat je voor elkaar kunt betekenen. 
Iedereen doet zijn best en toch gaat het soms mis. Hoe komt dat? Hoe voorkom je die 
sociale stress? Wat kunnen we van elkaar leren?  
(…) 
Voor iedereen met kanker bevat dit boek tips en antwoorden op vragen als: Hoe geef je 
behoeftes en grenzen aan? Hoe ga je om met emoties bij kanker? Hoe ga je in gesprek 
met je kinderen? Wat bespreek je met je werkgever? En je arts? 
 
Over de schrijfster: 
Paula Bakhuis (1965) studeerde communicatie en schrijft al 25 jaar over gezondheid en  
voeding. Via haar bedrijf Parole Communicatie geeft  ze tekstadvies op maat, in alle 
fasen van het schrijfproces. Eerder schreef zij Je hoeft niet ziek te zijn om beter te 
worden. Zie ook: http://parole.nl/  
 
Korte beschrijving: 
Kanker is een ingrijpende ziekte met kenmerken en gevolgen op vele levensgebieden. Die 
zijn van invloed  op de communicatie, zo noodzakelijk om elkaar te begrijpen en wat 
voor elkaar te kunnen betekenen. Dit boek gaat op deze gevolgen in, o.a. het gezin, de 
relatie, partner, kinderen, buren, sociale leven, het seksleven, werk, hobby's, et cetera.  
Er is veel in beweging, ook veranderd, en dat is ingrijpend en moeilijk voor iedereen.  
Dit boek kan daarbij tips en inzichten leveren. Het voert de lezer als een soort reisgids 
door het ziekteproces, van de diagnose, het ziekteproces, tot afscheid of herstel. Het kent 
de volgende hoofdstukken: 
Hoofdstuk 1: de Beginfase ( de diagnose, praktische hulp: vraag en aanbod),  
Hoofdstuk 2: het ziekteproces (communicatietips voor de patiënt, omgaan met emoties, 
communicatietips voor de omgeving, cadeau ideeën,  
Hoofdstuk 3: De naasten (communiceren met de partner, kinderen en kanker, arts-
patiënt communicatie, kanker en werk),  
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Hoofdstuk 4: Verlies en verdriet (communicatie bij verlies en verdriet)  
Hoofdstuk 5: Na herstel (communicatie na herstel),  
Dankwoord en bronnen. 
Het boek geeft informatie en tips bij vele vragen die te maken hebben met de thema’s 
van de hoofdstukken en de communicatie daarover. Gaat daarbij in op verschillende 
vragen ( zie geciteerde flaptekst). Voor die uitleg en tips raadpleegde Bakhuis 
ervaringsdeskundige (ex)patiënten en hulpverleners, en dat levert vele inzichten.  
http://sterktemetjetumor.nl/: ‘Ieder mens en ieder ziekteproces is anders, iedereen 
zoekt daarin zijn eigen weg. Communicatie speelt daarbij een hele grote rol. 
Communicatie bepaalt of je elkaar begrijpt en wat je voor elkaar kunt betekenen. 
Iedereen doet zijn best en toch gaat het soms mis. Hoe komt dat? Hoe voorkom je die 
sociale stress? Wat kan je van elkaar leren? 
 
Wat viel op:  
Een handig boekje met veel informatie en tips, dat je even weg kunt leggen en weer 
raadplegen als je ergens mee zit. Met veel ervaringen van lotgenoten, omgeving en 
deskundigen. Breed opgezet, het kan helpen de communicatie tussen patiënt/cliënt, 
familie, vrienden, omgeving, hulpverleners te verbeteren. Zo vond ik wat de auteur 
schreef over het geven van bloemen aan een vriendin met kanker erg verhelderend: de 
een houdt er wel van ze te krijgen wanneer iemand een slechte uitslag krijgt, de ander 
niet. Daarmee wordt getoond hoe verschillend mensen zijn. 
Wat op de flaptekst wordt gezegd; ‘Door al deze verhalen uit de praktijk komt de essentie 
tevoorschijn: uiteindelijk gaat het om vragen, luisteren en er zijn.’ 
 
Net als anderen, onder andere Cécile Renart hamert Bakhuis erop hoe belangrijk goede 
communicatie is met diverse partijen die betrokken zijn bij zorg. 
(http://www.patientervaringsverhalen.nl/?id=15982&pagina=Boek&keyword=Een%20
hart%20gelach ) Ook het boek van Yvonne Prins ‘Ziekenhuis survivalgids’ is een boek 
dat in deze lijn past. 
(http://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/Yvonne%20Prinsziekenhu
issirvivalgids.pdf ) 
Fijn dat ze bestaan, de ervaringen die zo ingezet zijn leveren veel inzichten. 
 
Citaten: 
Pag.9: ‘Zij was moeder van vier kleine kinderen en had uitgezaaide borstkanker. Ik had 
haar aan de telefoon en ze was kwaad. ‘Paula’, zei ze, ‘Er staan hier 15 bossen bloemen in 
de kamer. Weet je wat dat met je doet, als je zoveel bloemen hebt staan? Dan weet je pas 
echt dat het slecht met je gaat! Het lijkt hier verdomme wel een mortuarium. Bovendien, 
ik heb geen 15 vazen. En lelies stinken en daar word ik misselijk van.’ 
 
Pag.56 (tips blauwe pagina’s): ‘Heldere afspraken: Je kunt natuurlijk ook meerdere 
personen vragen om je te helpen. Bijvoorbeeld iemand die zaken voor je uitzoekt op het 
internet, iemand die met je meegaat naar de afspraken in het ziekenhuis, iemand die op 
de kinderen past, enzovoorts. Bespreek vooraf met deze personen wat je graag wilt, zodat 
ze weten waar ze ‘ja’ tegen zeggen.’  
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Pag.123: ‘Kanker in de nabije omgeving confronteert je met je eigen emoties, zoals angst 
om de ziekte te krijgen, of verdriet om wat iemand doormaakt.’ 
 
Pag.246: ‘je hoeft niet te begrijpen wat de ander doormaakt, maar kunt er wel naar 
vragen. Het is goed om eerlijk aan te geven, als je dat moeilijk vindt.’ 
 
 Pag.247: ‘Ik wilde weer bij collega’s zijn maar had echt moeite om te zeggen dat ik weer 
beter was.  ‘Goh, zes maanden geleden zei je nog, dat je doodging’ waren de reacties. Ik 
heb moeten vechten om weer te mogen werken. Stoffer (60, asbestkanker) ( uit: Blijf!, 
Joia Stoutjesdijk) 
 
Recensies/Extra: 
https://www.kanker.nl/organisaties/levenmetblaas-of-nierkanker/7018-11-april-2015-
presentatie-boek-sterkte-met-je-tumor  
‘(…)Waarom dit boek? 
Paula Bakhuis had zelf altijd het idee dat er juist rondom kanker een hoop gedoe was, 
zeg maar sociale stress. Zij illustreerde dat in de presentatie met een aantal zeer 
herkenbare voorbeelden. Haar schoonmoeder, die vertelde dat haar zwager haar niet 
meer kuste, maar een formele hand gaf sinds ze ziek was. Een vriend met een kale kop 
van de chemo, die in de winkel voor skinhead wordt aangezien. En zij vertelde ook 
eerlijk, dat ze zelf ook even geen woorden wist te vinden toen haar buurvrouw vertelde 
dat ze borstkanker had. Zij had sterk het gevoel dat als we elkaars emoties zouden 
erkennen en herkennen, er veel meer wederzijds begrip zou zijn. (…) We hebben 
eigenlijk meer af te leren dan aan te leren. Dat we dingen voor een ander invullen. Dat 
we iemand troosten door te sussen. Uiteindelijk gaat het vooral om luisteren, empathie, 
echt zijn. En vooral niet wegblijven omdat het moeilijk is. En natuurlijk is er niet echt 
een goed of fout, ook niet in de communicatie. Het mag dus fout gaan. Het kan pas echt 
misgaan als je niet communiceert.’ 
11 april 2015: Presentatie boek 'Sterkte met je tumor' (pdf)’ 
 
https://www.hdi.nl/2014/sterkte-met-je-tumor/   
 ‘Begin december kwam het boek Sterkte met je tumor van Paula Bakhuis uit. Het geeft 
inzicht voor iedereen die te maken heeft met communicatie rondom kanker. HDI-
therapeut Joyce Vermeer schreef een hoofdstuk over communicatie binnen het gezin. 
(…)’ 
 
http://www.ronddelinge.nl/paula-bakhuis-bespreekt-boek-sterkte-met-je-tumor/  
Redactie: ‘Gorinchem – (…) Sterkte met je tumor! is een toegankelijke, praktische en 
positieve gids met allerlei tips. Een eyeopener voor iedereen die met kanker in aanraking 
komt. Velen zullen zich herkennen in haar anekdotes. (…)’ 
https://www.facebook.com/heelnederlandschrijft/posts/1414543792183539  
 
Bol.com: Marcomel: ‘De titel sprak mij direct al aan; confronterend, direct en een vleugje 
humor. Dit is dan ook helemaal van toepassing op de inhoud van het boek. Naast de 
handige tips had ik ook een groot gevoel van herkenning, blijkbaar is dit lastig voor 
(bijna) iedereen en dus niet alleen voor mij. (…)  
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Mijn tante (een dame op leeftijd) vond de titel al wat te heftig en kon zich minder vinden 
in het boek, dus laat de titel een soort graadmeter zijn. Als die je aanspreekt dan 
vermoed ik dat de rest van het boek je ook zal bevallen! 


