
Corina Engelander: ‘Overleven na de diagnose’ Uitgeverij U2pi Den Haag 2016. ISBN 
9789087596460 (Borstkanker/ Coping/Nazorg/ ED) Zie ook: www.jouwboek.nl  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Corina is 45 jaar als ze te horen krijgt dat ze borstkanker heeft. In 10 
maanden tijd heeft zich een tumor ontwikkeld naar 2,8 cm. Ze krijgt te horen dat ze in de 
hoogste gradatie zit (5). Ze krijgt het gehele traject aangeboden om haar leven te redden. 
Chemo, operatie, bestraling en dan nog vijf jaar hormoontherapie. Ze vertelt hoe zij het 
jaar na haar diagnose heeft beleefd. Eerst wordt de grond onder haar voeten 
weggeslagen, dan komt ze in een achtbaan terecht van onderzoeken, informatie en 
behandelingen. Vervolgens, na twee ziekenhuisopnames, begint bij haar de geestelijke 
aftakeling. In haar verhaal beschrijft ze hoe belangrijk het is om goede geestelijke 
ondersteuning te krijgen. Met haar verhaal hoopt ze lotgenoten te ondersteunen maar 
ook aan hen inzicht te bieden wat je na de diagnose mag verwachten en wat er op je 
afkomt.’  
 
Over de schrijfster: 
Corina Engelander was 45 jaar toen ze te horen kreeg dat ze borstkanker had, in de 
hoogste gradatie. Ze woont in Almere. 
https://www.facebook.com/corina.engelander/?hc_ref=PAGES_TIMELINE    
‘(…) Na twee ziekenhuisopnames begon voor de Almeerse de geestelijke aftakeling. ,,Ik 
ben toen echt geknakt. Mijn vechtlust en levenslust waren helemaal weg. Ik dacht: dan 
ga ik maar dood”, vertelt zij. ,,Toen kwam ik bij Parkhuys Almere terecht, waar 
oprichtster Leonie Groosman mij bij mijn nekvelletje heeft gepakt en vroeg of ik wilde 
blijven leven of niet. Natuurlijk wilde ik dat. Ik deed mee aan een lotgenotenproject en 
vond weer de kracht om de behandelingen te ondergaan.” Inmiddels gaat het goed met 
Engelander. (…)’ 
 
Inzage: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NN4UnVBMuGYJ:https://cb
online.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe%3Fp_hash%3DFF63F2FE32ED7E8C585
83FDB00700730+&cd=4&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=firefox-b   
 
Recensies/Extra: 
http://almerevandaag.nl/almeerse-schrijft-boek-over-leven-na-de-diagnose-kanker/  
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/142333/almeerse-schrijft-boek-over-ervaring-
met-kanker  
‘(…) Bijna twee jaar geleden kreeg Engelander te horen dat ze borstkanker had. Ze kwam 
terecht in een achtbaan van ziekenhuisbezoeken, behandelingen en chemo. Na een tijdje 
knakte ze geestelijk, maar geestelijke begeleiding bleef uit. Pas na haar vijfde chemokuur 
kreeg ze psychische hulp. 
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen van 30 jaar en 
ouder. Engelander wil met haar boek steun bieden aan lotgenoten, maar ze hoopt vooral 
een brug te slaan tussen de medische wereld en de geestelijke begeleiding. De Almeerse 
heeft de psychische ondersteuning wel gevonden in het Parkhuys.’ 
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