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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Beter worden, het blijkt een rámp. In mijn toch al kleine wereld is het stiller 
dan ooit. Hele dagen maak ik niets mee. De mensen denken dat niet doodgaan hetzelfde 
is als doorgaan met leven. Eerder zat mijn moeder klaar met een kopje thee na mijn 
ziekenhuisbezoek. Nu is het van: "O, heb je weer een afspraak?' Nou, zij ook. De 
boekenclub, de museumclub, ergens godbetert hérten kijken met andere überfitte 
bejaarden. Maar het doet nog steeds zeer, hoor! 
 
Voorzichtig staan twee bevriende journalisten weer op. Ging levensgevaarlijk ziek 
worden nog vanzelf, beter worden blijkt niet voor watjes. Net als veel van de duizenden 
patiënten die tegenwoordig kanker doorstaan, merken zij hoe ingewikkeld overleven is. 
Ook blijkt ziekte een positieve kant te hebben. Nu kan alles anders zijn. Thuis, op het 
werk en in je hoofd. De auteurs laten in deze intieme briefwisseling ontroerend en met 
humor zien hoe ze de afgelopen jaren hun weg zochten in dit nieuwe extra bestaan. Hoe 
een zware ziekte je beter kan maken. Een brievenboek vol levenskunst.’ 
 
 
Over de schrijver: 
https://uitgeverijprometheus.nl/auteurs/bart-van-eldert.html: ‘Bart van Eldert (1966) 
schrijft als verslaggever van het AD columns en artikelen over economie. Eerder maakte 
hij reportages over wetenschap en gezondheid. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.’ 
 
https://uitgeverijprometheus.nl/auteurs/danielle-pinedo.html : ‘Danielle Pinedo (1968) 
is verslaggever bij NRC Handelsblad. Ze was actief als sportjournalist en maakte 
internationale reportages. Nu schrijft ze vooral persoonlijke interviews. Ze heeft een 
vriendin en een hond.’  
 
Inzien/ Citaten: 
https://www.bol.com/nl/p/beter-worden-is-niet-voor-
watjes/9200000085385677/#modal_open  
   
Pag.85-86: 'Lieve Bart, 
(...)„Ik ben het met je eens dat beter worden niet makkelijker is dan goed ziek worden. 
Nu bij mij de kanker getemd lijkt, voel ik de druk toenemen om ‘gewoon weer mee te 
doen’. Vrienden vragen wanneer je weer eens op bezoek komt. De bedrijfsarts informeert 
voorzichtig of je al over werkhervatting hebt nagedacht. Maar hoe doe je weer mee als je 
geen idee hebt waar het heen gaat? Of erger: wie je bent? Bij het ziekenhuisontslag 
begint niemand over psychische zorg. Je moet het als patiënt doen met de folders over 
lotgenotengroepen en ‘seksualiteit na chemo’.' 
 
Pag. 115-117: 'Lieve Danielle (...) 
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"Op de redactie zien ze een kasplantje. Collega’s proberen een warme zonnige kas te zijn. 
Als ik te lang niet beweeg, komt er altijd iemand naar me toe. Zal ik wat water voor je 
halen? Zelf zie ik dit. Een hoogbejaarde man loopt voortdurend met mij mee. Als het 
hem te veel wordt, laat hij zich langzaam in mijn lichaam zakken. Onontkoombaar 
neemt hij mij over. Eerst de benen. Daarna al even slap mijn armen. Mijn vingers en 
door de pillen vergroeide tenen steken en tintelen, mijn hoofd wordt traag. Ik probeer 
me te herinneren aan welke kapstok ik eerder mijn jas hing. Beschaamd kijk ik om me 
heen. Had ik wel een jas mee?' 
 
 
Recensies/Extra: 
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/454064-beter-
worden-is-niet-voor-watjes  
https://kanker-actueel.nl/beter-worden-is-niet-voor-watjes-auteurs-danielle-pinedo-
en-bart-van-eldert-vertellen-over-hun-leven-met-en-zonder-kanker.html  
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/27/niet-doodgaan-hoe-doe-je-dat-a1601100  
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