
André Hartel: ‘Doodmoe van kanker’ Uitgeverij Pumbo, 2016 ISBN 9789463450157 
(Longkanker/ Uitzaaiingen/ Voeding/ Alternatief/ ED/AG) Zie ook: www.pumbo.nl  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘In 2010 diagnose terminaal longkanker. Tumor in beide longen met 
uitzaaiingen in de lymfeklieren. Weigerde resoluut de aangeboden chemotherapie en 
kreeg met alternatieve therapieën zijn kanker de baas. Sinds 2012 fulltime bezig met 
alles op het gebied van deze aandoening.  
In 2014 initiator van een kliniek voor mensen met kanker. Leest medische publicaties, 
onderzoekt therapieën en mogelijkheden. Houdt zich bezig met patiëntenbegeleiding, 
geeft voordrachten, deelt kennis via zijn website en nieuwsbrieven. Nu zijn eerste boek! 
Eén van zijn vele missies. Niet enkel kennisoverdracht, maar vooral ook hoop en 
vertrouwen schenkend aan diegenen die zijn “opgegeven”. 
De cijfers liegen er niet om. Het aantal mensen met kanker (en andere 
“welvaartsziekten”) neemt helaas schrikbarend in rap tempo toe. 
De reguliere gezondheidszorg, heeft gedurende decennia, nog steeds geen oplossing 
gevonden, ondanks miljarden aan onderzoek. 
Althans niet voor patiënten met uitgezaaide kanker. 
In dit boek een overzicht van alle zaken die naar het idee van de auteur belangrijk zijn bij 
behandeling/begeleiding van kanker. Zuurstof, ketogeen dieet, mineralen, beweging, 
water, ldn, thc etcetera. 
Omdat je kanker (en andere ziektes) veelzijdig dient aan te pakken.’ 
 
Over de schrijver: 
https://www.facebook.com/andre.hartel.167  
 
Recensies/Extra: 
www.kankerbehandelen.nl  
http://www.lindawoudstra.nl/wie-ben-ik/helende-reis-andre-hartel/  
‘André Hartel, zelf al sinds 2010 overlever van longkanker, heeft mij uitgenodigd hem 
voor 10-12 dagen te komen bezoeken in Noord Italië. Ik ken André van de door hem 
opgerichte kliniek in Bracht. Ik ben er bijna 4 jaar geleden geweest voor een consult met 
Dr. Kilarski en heb er een uitgebreid bloedonderzoek laten doen. De kliniek komt in de 
zomer van 2016 vervelend in het nieuws doordat er 4 mensen overlijden. Omdat ik ook 
door de pers wordt benadert, zoek ik contact met André om het verhaal van zijn kant te 
horen. Wanneer ik hem weer spreek laat hij mij weten dat hij zelf al 1,5 jaar weg is uit 
Bracht, maar dat dit hem ongelooflijk aangrijpt. Hij vertelt mij dat hij is verhuisd naar 
Noord Italië en daar op bescheiden schaal zijn hulp nog steeds aan anderen aanbiedt. 
Wanneer we weer contact hebben rond november biedt hij mij aan om met hem mee te 
gaan en kennis te nemen van zijn methode….’ 
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