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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

In 2013 krijgt Harrie Keusters de diagnose endeldarmkanker. Over zijn ervaringen 

schrijft hij het boek Nooduitgang, maar Keusters komt er gaandeweg achter dat zijn 

successtory maar een klein gedeelte van het verhaal vertelt van deze vorm van kanker. 

Of zoals een arts tegen hem zegt: ‘Zoveel geluk als u hebben maar weinigen.’ In Dom 

geluk, vette pech reizen we daarom met Keusters mee op zijn vervolgtocht door 

‘endeldarmland’, op zoek naar lotgenoten en hun keuzes. Onderweg haakt professor 

Geerard Beets aan als reisgids. 

 

Harrie Keusters is verhalenverteller. Hij schrijft indringend en toch luchtig over duivelse 

dilemma’s. Terwijl je blijft lezen om te weten hoe het met iedereen afloopt, komen 

ongemerkt alle thema’s van endeldarmkanker voorbij. Het boek is meer dan een serie 

ervaringsverhalen, het is zowel onderhoudend als informatief. Voor zorgprofessionals, 

patiënten en de mensen om hen heen. Djenné Fila liet zich voor de illustraties 

inspireren door de vaak aangrijpende maar op zijn tijd ook humoristische verhalen. 

 

Over de auteur: 
Harrie Keusters (1960) kreeg in 2013 de diagnose endeldarmkanker. Over zijn ziekte en 
behandeling schreef hij het boek Nooduitgang (2014, 4e druk). Naast schrijven maakt 
Keusters theaterprogramma’s, waar zijn ziekte mede de rode draad vormt. 
 
Het is in samenwerking geschreven met Geerard Beets. Prof. Geerard Beets (1962) is 
oncologisch darmchirurg en afdelingshoofd oncologische chirurgie in het Antoni van 
Leeuwenhoek Amsterdam. Hij is in Nederland en daarbuiten autoriteit op het gebied 
van endeldarmkanker. 
 
Beets en Keusters ontmoetten elkaar in 2013 als arts en patiënt in een experimentele 
behandeling voor endeldarmkanker. Sindsdien trekken ze geregeld samen op in 
presentaties en interviews om alternatieve behandelingen voor endeldarmkanker meer 
bekendheid te geven. 
 
Extra/recensies: 

’Boeiende ervaringsverhalen, met emotie en humor. Je wilt weten hoe het afloopt’ 

 

’Medisch verantwoord boek dat houvast geeft bij complexe en ingrijpende beslissingen 

die vaak vroeg in het behandelingsproces genomen moeten worden’’ 
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