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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
‘Cannabis is geen wondermiddel wat iedereen kan genezen, maar het is wel een 
wonderlijk middel met bijzondere eigenschappen. Voor mij persoonlijk is cannabis wel 
een wondermiddel, zonder cannabis had ik niet meer geleefd. En geloof me, die 
gedachte is heel bizar.’ – Fragment uit Kanker & Cannabis  
 
http://www.ankh-hermes.nl/boek/kanker-en-cannabis/  
‘Kanker & cannabis, mijn zoektocht naar heling van Monique Posthumus is een dapper, 
onthullend en inspirerend persoonlijk verslag van Posthumus’ zoektocht naar een 
andere manier van genezen. Kanker & Cannabis is geen pleidooi voor cannabis of tegen 
chemo. Posthumus kreeg de diagnose ongeneeslijke darmkanker en kwam snel daarna in 
aanraking met cannabis als mogelijk alternatief voor chemotherapie. Kanker en 
cannabis is voor kankerpatiënten, voor naasten van kankerpatiënten, voor workaholics 
en voor artsen; het bevat naast Posthumus’ persoonlijke ervaringen ook belangrijke 
informatie over o.a. cannabis(olie), chemo, kanker en de werking van de farmaceutische 
industrie. Posthumus: ‘Dankzij de cannabisolie en dankzij mijn gemoedstoestand heeft 
mijn ziekteverloop een wonderlijke wending gekregen. De rode lijn in dit boek is de 
cannabisplant, die mij zoveel goeds heeft gebracht. Ik heb diep respect voor deze plant 
gekregen. Cannabis en onderzoek naar de genezende werking van cannabis verdienen 
veel meer serieuze aandacht.’ Boek van 192 pagina’s. 
 
Over de schrijfster: 
Monique Posthumus woont in Rhenen studeerde wiskunde MOA en MOB en gaf daar les 
in voordat bij haar uitgezaaide darmkanker werd geconstateerd en zij in de ziektewet 
belandde. Omdat zij erg ziek werd van de chemo begon zij met het gebruik van cannabis 
olie. Ze is nu projectmanager, cannabisexpert, en schrijfster. Zie ook: 
https://www.linkedin.com/in/moniqueposthumus?authType=name&authToken=3242 
en https://twitter.com/monposthumus  
 
Recensies/Extra: 
https://www.mmv.nl/nieuws/monique-posthumus-komt-met-boek 
http://www.ankh-hermes.nl/31-mei-kanker-cannabis-van-monique-posthumus/ : ‘(…) 
In haar boek doet zij verslag van haar zoektocht naar alternatieven na de diagnose 
ongeneeslijke darmkanker in het voorjaar van 2014. De chemokuur maakt haar zo ziek 
dat zij besluit hiermee te stoppen. Een moedig besluit; zij is op dat moment net 50 en 
heeft twee opgroeiende tieners. Ze maakt de keuze omdat ze, zoals ze zelf zegt, niets te 
verliezen heeft. Haar uitzicht is enkele maanden zonder chemo, maximaal twee jaar met 
chemo. 
Monique kiest voor kwaliteit van leven. Tegen alle scepsis en terughoudendheid van haar 
artsen in, ondanks alle onzekerheid die haar keuze met zich meebrengt, volgt ze haar 
eigen pad. Dat pad brengt haar al snel bij cannabis. Monique krijgt gaandeweg steeds 
meer inzicht in de werkwijze van artsen en de werking van de farmaceutische industrie. 
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Dat overtuigt haar alleen maar meer van de juistheid van haar keuze. Nu, twee jaar later 
is zij kankervrij. (…)’ 
 
Bol.com, S. Roest-Mouissie: ‘De auteur vertelt haar belevenissen nadat ze een knobbel in 
haar lies ontdekte als gevolg van uitgezaaide darmkanker. Ze zou niet meer te genezen 
zijn, enkel een paar jaar uitstel kunnen krijgen door chemokuren en bestraling. (…) In 
een directe, toegankelijke stijl volgen we haar ziekte- en genezingsproces in de hoop dat 
andere kankerpatiënten hier iets aan zullen hebben. Haar persoonlijke verhaal wordt 
onderbroken door in cursief gestelde informatie over onderwerpen als de lage 
percentages van genezingen door het nemen van chemokuren, de werkzame stoffen in de 
cannabisplant, de bijeffecten, en de mails die ze aan artsen en oncologen schreef. Vooral 
de farmaceutische industrie wordt stevig onder de loep genomen en bekritiseerd. (…)’  
 
Blog: http://cannabisenkanker.weebly.com/blog  
https://www.youtube.com/watch?v=I1w8LVN5JEc  
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/darmkanker-verdwenen-door-cannabisolie/  
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