
Warner Prevoo, Karin Overmars: ‘Echte dokters huilen ook’ Uitgeverij Ambo/Anthos, 
Amsterdam 2018. ISBN 9789026343469 (Arts als patiënt/ Longkanker/ Kanker/ 
Uitzaaiingen/ Palliatief/ Emoties/ Angst/ Persoonlijke relaties/ Humor/ ED) Zie ook: 
www.amboanthos.nl  

Soort boek/Ziekte/Stijl: 
https://www.amboanthos.nl/boek/echte-dokters-huilen-ook/: ‘Echte dokters huilen ook 
van Warner Prevoo is het indringende verhaal van een kankerspecialist die zélf 
longkanker krijgt. Hij vertelt open, eerlijk en met humor over zijn ziekteproces. Het gaat 
over pijn, doodziek zijn, eenzaamheid, het zoeken naar de juiste woorden, maar bovenal 
gaat het over de liefde voor het leven. Gewoon doorleven, hoe doe je dat? 

Warner wordt nu geconfronteerd met de andere kant van kanker. De kant van de 
patiënt, die ook vader, geliefde, vriend en collega is. Nu hijzelf patiënt is raakt hij 
gefascineerd door alles wat hij doormaakt als hij geen doktersjas draagt: de emoties en 
angsten, het fysieke lijden, de eenzaamheid van ziek zijn, de reactie van de buitenwereld, 
het verblijf in een bed in zijn 'eigen' ziekenhuis, verpleegd worden door zijn collega's. De 
ziekte verandert zijn blik op kankerpatiënten voorgoed, evenals de vitale nuchtere 
manier waarop hij met tegenslagen omgaat: er is niets meer te verliezen, dus wat kan je 
nog gebeuren?  

In Echte dokters huilen ook vertelt Warner Prevoo zijn verhaal aan Karin Overmars.’ 

 
Over de schrijver: 
https://www.amboanthos.nl/auteur/warner-prevoo/  ‘Warner Prevoo (1963) is sinds 
zestien jaar werkzaam als interventieradioloog in een gerenommeerd ziekenhuis 
gespecialiseerd in de behandeling van kanker. Hij is zelf gespecialiseerd in de minimaal 
invasieve beeldgestuurde behandeling van kanker.’ Zie ook: 
https://www.linkedin.com/in/warner-prevoo-5a3b7612/?originalSubdomain=nl  
 
https://www.amboanthos.nl/auteur/karin-overmars/  ‘Karin Overmars (1965) is 
journalist voor onder meer de Volkskrant en HP/De Tijd, en schreef drie romans. Haar 
laatste roman, Villa Betty, verscheen in 2012 bij uitgeverij J.M. Meulenhoff.’ 
 
Recensies/Extra: 
https://www.humo.be/actua/396141/het-inlevingsvermogen-van-artsen-schiet-vaak-
tekort    
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/-zestien-jaar-lang-heb-ik-kankerpatienten-
behandeld-nu-ben-ik-er-zelf-een-~b70b758f/  
https://www.lindanieuws.nl/nieuws/boek/interventieradioloog-warner-prevoo-boek-
echte-dokters-huilen-ook/  ‘Tijdens zijn ziekte leert Warner hoe kankerpatiënten zich 
fysiek voelen, de eenzaamheid die ze ervaren en de empathische woorden die artsen 
bezigen wanneer ze met een patiënt praten. “Als arts zei ik vaak ‘Ik begrijp wat u 
bedoelt’, maar eigenlijk sloeg dat nergens op. Want ik begreep het helemaal niet, ik wist 
niet hoe het voelde. Pas nu kan ik zeggen: ik weet uit eigen ervaring wat u nu voelt. 
Zonder dat ik dat verder toelicht.”’ 
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https://www.rtl.nl/video/e6ae26c5-4781-6c1c-a176-f0edaeec973f/  
https://www.amboanthos.nl/boek/echte-dokters-huilen-ook : 
'Ik ga langs het ziekenhuis om een scannetje te maken, even kijken of ik geen kanker 
heb.' Zijn zoon roept verbijsterd: 'Papa, zoiets zég je toch niet?!' Maar Warner heeft al 
een tijdje last van een kuchje, en hoewel hij geen moment aan kanker denkt, is een scan 
zo gemaakt.  
 
Even later doet hij wat voor hem als interventieradioloog al vijftien jaar dagelijkse 
routine is: samen met een collega bekijkt hij de longfoto's - zijn eigen longfoto's, ditmaal 
- en zijn geoefend oog ziet direct dat het mis is. Zó mis dat zijn collega vraagt om mee te 
kijken. Zo begon de nachtmerrie waarvan hij alles wist, tot het hemzelf overkwam en hij 
niets bleek te weten. 
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