
Jan Verhulst, Coen Völker: ‘Angst na kanker’ Wat als je bang bent opnieuw ziek te 
worden. Uitgeverij Lannoo, Tielt, 2018. ISBN 9789401446877. Zie ook: 
www.lannoo.com (Kanker/ Professional als patiënt/ Angst/ Nazorg/ Evenwicht/ 
ED/AG) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Veel mensen die kanker hebben gehad, zijn na hun behandeling bang dat de 
ziekte opnieuw toe zal slaan. Soms gaat die angst voor terugkeer hun leven steeds meer 
beheersen. 
 
Psychologen Jan Verhulst, die zelf te maken kreeg met kanker, en Coen Völker, 
verbonden aan het Helen Dowling Instituut en gespecialiseerd in psychologische zorg na 
kanker, maken in dit boek die angst bespreekbaar. Ze gaan in op hoe angst ontstaat en 
geven je talloze praktische handvatten mee om de angst beter hanteerbaar te maken, 
zodat je je blik weer op de toekomst durft te richten.’ Boek van 190 pagina’s. 
 
Over de schrijvers: 
Dr. Jan Verhulst, is psycholoog en werkt in een eigen praktijk in Eindhoven zie 
http://www.janverhulst.nl/ en https://www.linkedin.com/in/dr-jan-verhulst-
50388010/  
Coen Völker is GZ-psycholoog en eerstelijns psycholoog en werkt als therapeut bij het 
Helen Dowling Instituut te Nijmegen. Zie https://www.hdi.nl/medewerkers/coen-
volker/ en https://www.psychologenpraktijk-coenvolker.nl/  
 
Inkijken: 
https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401446877.pdf    

Pag. 9-10: (Manu Keirse)Ik wist dus dat de kans reëel was dat kanker niet 

voorgoed uit mijn leven was verbannen. Maar mijn ervaring is dat kennis van de 

gezondheidszorg, kennis van kanker en het verloop, helpt. Weten dat het woord 

‘kanker’ al lang niet meer automatisch sterven en afscheid nemen betekent, maar 

dat het meer en meer een chronische ziekte is geworden waarmee je hopelijk 

nog jaren goed kunt leven. Die kennis is een belangrijk tegengif, dat je vrijwaart 

voor die overrompelende angst die je leven helemaal overhoop gooit. (…) De 

auteurs benaderen de problematiek vanuit hun eigen beleving en vanuit hun 

psychologische invalshoek. Ze spelen ook sterk in op wat ik als zeer helpend 

ervaar in mijn leven met kanker: kennis en weet hebben van. Maar ze helpen 

ook mensen die niet die reis door die wereld hebben gemaakt, om via allerlei 

strategieën zicht te krijgen op hun angst, angst te beheersen en ruimte te creëren  

voor diepgang en emotionele rust. Via praktische en concrete tips bieden ze 

handvatten om overeind te blijven als kanker als een turbulente storm hun leven 

aan het wankelen brengt. Misschien zal niet iedereen zich door hun benadering 

geholpen voelen, maar de veelzijdigheid van de instructies en suggesties is  
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zo ruim dat ik me niet kan voorstellen dat er niet voor iedereen iets uit te halen 

is. Relevant is hun steeds weerkerende vraag: ‘Wat helpt bij... ?’  
 
Recensies/Extra: 
https://www.hdi.nl/2018/boek-angst-kanker-verschenen/  
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