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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘(…) Manon Huizing (Baarn, 1964) beschouwt kanker als haar tegenstander. 
De Nederlandse dokter en professor Oncologie bestrijdt sinds 2002 op haar persoonlijke 
wijze de levensbedreigende ziekte. (…) Ze tracht mensen te behandelen op invoelende en 
confronterende wijze. Ze laat niemand achter maar ook niemand in de waan. Ze staat 
erop de waarheid te vertellen maar ze zal tevens met al haar kracht de patiënt helpen. 
Ze toetst de kennis van het fenomeen kanker aan de nieuwste internationale evoluties. 
Sinds 27 maart dit jaar vecht Manon Huizing ook tegen de levensbedreigende ziekte. 
In het boek Passie voor de patiënt. Werken met kanker vertelt ze over haar 
achtergronden en werkmethoden en geeft ze zowel standvan zaken van de ziekte als een 
aantal tips om ermee om te gaan. 
Een aantal van haar medewerkers krijgt het woord. Daarnaast worden vijftien van haar 
patiënten uitvoerig geportretteerd. Ze geven een beeld van het dagelijks leven met 
kanker. 
 
Over de schrijfster: 
Professor dr. Manon Huizing (1954) is een Nederlandse oncoloog die in België werk aan 
het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij kreeg zelf borstkanker. Haar ervaringen 
hiermee en die van haar man komen ook in het boek aan bod. Zie ook: 
https://www.uza.be/persoon/prof-dr-manon-huizing en 
https://www.facebook.com/manon.huizing  
 
Medeauteurs: 
Auteur & uitgever Raf Willems (1960), zelf patiënt bij dokter Huizing, nodigde haar uit 
om dit boek te maken en schreef de portretten van de patiënten. Hij is auteur van meer 
dan dertig boeken over de geschiedenis van het voetbal. Hij publiceerde ook veel over de 
relatie tussen milieuvervuiling en volksgezondheid. 
 
Sandra Meeuwsen (1966) interviewde dokter Huizing over haar persoonlijk leven. Zij is 
filosoof en sociaal entrepreneur. 
 
Guus van Holland (1948) sprak met dokter Huizing over de evolutie van kanker. Hij was 
35 jaar sportjournalist voor De Volkskrant en NRC Handelsblad. Hij schrijft nu voor 
verschillende media over boeddhisme, golf en sport. 
 
Wat viel op: 
Wat haar boodschappen zijn, o.a. eerlijke informatie, dat artsen niet afstandelijk moeten 
zijn, maar dat daarvoor meer begeleiding nodig is (pag. 134, 180). 
Wat haar patienten over haar zeggen in het boek. 
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