
 
 
Marianne van Dijk: ‘Een marathon zonder training’ Mijn gevecht tegen borstkanker. 
Uitgegeven in eigen beheer, Zwolle 2016. ISBN 9789492185143 
(Borstkanker/Kanker/Emoties/ED) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Boek van 134 pagina’s met zwart-wit illustratie waarin haar gang door de 
gezondheidszorg beschrijft vanaf de eerste diagnose, alle behandelingen tot aan het 
moment dat zij haar leven weer op kon gaan pakken.  
 
Covertekst: ‘Als je de diagnose kanker krijgt staat je leven compleet op zijn kop. Mocht 
je nog nooit met deze ziekte te maken hebben gehad dan weet je niet wat je allemaal te 
wachten staat. Je gaat een medische mallemolen in of je dat nu wilt of niet, je hebt 
gewoon geen keus want je wilt beter worden. Het valt beslist niet mee, het 
behandeltraject vond ik loodzwaar en viel mij erg tegen, ook omdat het bij mij niet 
bepaald standaard is verlopen en er complicaties optraden. Ik kan het gelukkig 
allemaal navertellen maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Ik maak voor allen die 
de strijd met deze ziekte moeten aangaan een hele diepe buiging en hoop dat anderen 
iets aan mijn boekje hebben.’ 
 
 
Recensies/Extra: 
Bol.com:  
Danielvan 2 juli 2016: ‘Ik vond het boekje prettig om te lezen, al is het een behoorlijk 
heftig verhaal. Ondanks het zware behandeltraject probeert de schrijfster de moed erin 
te houden en komt er af en toe humor om de hoek kijken. (…)’ 
 
GFHW 30 juni 2016:  ‘Ik heb zelf dit traject doorlopen en weet hoe zwaar dit is. De 
schrijfster van dit boek heeft alles goed weergegeven. Alle problemen waar je tegen aan 
kan lopen en hoe zij zelf hiermee is omgegaan. Hoe je voor jezelf moet opkomen. 
Kortom een boek dat iedereen zou moeten lezen die er ooit mee te maken heeft gehad 
of iemand kent in zijn naaste omgeving. (…)’ 
 
henriette11 20 april 2016: ‘Ik heb het boek in een ruk uitgelezen. Een persoonlijk, heel 
herkenbaar verhaal over de emoties bij de behandeling van kanker. Een aanrader.’ 
 


