
Huppes Kemp: ‘Het instituut’ Uitgeverij Ruige Rus, Hilversum 2013. ISBN 
9789081548908 (Kanker/ Prostaatkanker/ Uitzaaiingen/Arts als patiënt/  Alternatief/ 
EG/PO/AG) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Faction. https://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?ISBN=9789081548908  
‘Onlangs werd Huppes, zelf internist, geconfronteerd met kanker. In zijn gevecht om te 
overleven maakte hij Kafkaëske toestanden mee in de nationale zorgsector. De overheid 
manipuleert de media met onbenullige thema's als 'meer handen aan het bed', 'medische 
missers' en 'onveilige geneesmiddelen'.  
Ondertussen zijn er turbulente ontwikkelingen gaande waarvan patiënten kunnen 
profiteren. Maar experimentele middelen zijn niet toegestaan.  
Steeds vaker leggen de media de belangenverstrengeling bloot van topbestuurders uit de 
zorgsector, waardoor behandelingen conservatief uitpakken en meestal niet deugen. 
 
Samen met Kemp schreef Huppes een politieke thriller over zijn ervaring met de 
instituties.’ 
 
Over de schrijver: 
Dr. Huppes is internist en werd in 2008 met fase 4 prostaat kanker gediagnosticeerd. 
Voor Wim zijn ervaringsverhaal met prostaatkanker klik hier. 
Mirjam Kemp is historicus. 
 
Recensies/Extra: 
https://www.medischcontact.nl/nieuws/boeken-en-films/media-en-cultuur/boek-het-
instituut-huppes-kemp.htm 
https://www.bruna.nl/boeken/het-instituut-9789081548908 
https://kanker-actueel.nl/show.php?lang=NL&slug=prostaatkanker-ervaringsverhaal-
wim-huppes  
‘…1 december 2016: Ik kreeg via een patiënt die ik probeer te helpen met zijn vorm van 
kanker een video toegestuurd dat Wim en zijn partner in zijn nieuwe bedrijf op You Tube 
hebben geplaatst over de nieuwe experimentele behandeling die Wim Huppes nu weer 
zou hebben uitgevonden. 
 
In de video: https://www.youtube.com/embed/wP2GXxPe17U is ook te zien dat de 
inspectie zijn BIG registratie als arts weer heeft ingetrokken. Keer op keer komt Wim 
Huppes met nieuwe therapiën en steeds zou hij die hebben uitgeprobeerd bij zichzelf en 
elke nieuwe therapie zou hem weer hebben genezen van zijn prostaatkanker….’  
 
Bol.com, C. Vandenbroucke: ‘De kanker van arts Keyser wordt door de klassieke 
geneeskunde als ongeneeslijk beschouwd waarna hij zijn heil zoekt in experimenten. 
Daarbij komt hij in aanvaring met zijn eigen werkgever, het Instituut, dat hij in diverse 
publicaties van manipulatie van onderzoeksresultaten verwijt. Zijn vrouw, ex-Mossad, 
zorgt voor het loopwerk, de inbraken en de financiële knowhow. Samen bestrijden ze de 
medische corruptie van het nationale zorgbeleid die te herleiden valt tot puur 
materialistisch geldgewin door beursspeculatie met voorkennis over nieuwe medicijnen. 
…’ 
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https://kanker-actueel.nl/het-instituut-auteurs-huppes-kemp-voormalig-internist-wim-
huppes-en-zijn-vrouw-beschrijven-uit-eigen-ervaring-in-een-politieke-thriller-wat-er-
in-hun-ogen-mis-is-met-onze-gezondheidszorg.html  
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