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Soort boek/Ziekte/Stijl:   

Waarom dit boek? 

Krijg je kanker, dan ga je naar de dokter en raadpleeg je Google. Maar 70 % van wat je 

daar te lezen krijgt bezorgt je direct een paniekaanval en 20 % is iets voor als je 

medicijnen gestudeerd hebt. Blijft er nog 10% over waar je echt iets aan hebt. Tijdens en 

na haar tweede borstkankerperiode is Evelien die tien procent gaan uitpluizen. In 

verreweg de meeste boeken wordt er slechts 1 of een aantal aspecten van kanker 

uitgelicht. Bijvoorbeeld de medische kant, je voeding, het uiterlijk, mindfulness of yoga. 

Evelien ontdekt dat er nog geen handleiding bestaat voor mensen met kanker waarin 

het complete plaatje wordt besproken. Daarom besluit ze zelf een boek te gaan 

schrijven. 

 

Van K naar Beter… 

Naast het delen van haar eigen beleving en gevoelens tijdens haar ziekte, schept Evelien 

in dit boek orde in de chaos die er op je afkomt als je de diagnose krijgt. In het boek vind 

je informatie terug vanaf het moment van de diagnose tot aan het moment dat je "klaar' 

bent. Zo worden er betrouwbare medische websites gegeven, zijn er handige invullijstjes 

en vragenlijsten in opgenomen en is er een duidelijke uitleg van alle scans en 

behandelingen. Ook onderwerpen als voeding, beweging, uiterlijke verzorging en 

afleiding, het traject na kanker en charitatieve instellingen komen aan bod. 

Routeplanner door de jungle van kanker is een boek vol informatie, tips en ervaringen. 

Makkelijk leesbaar, aangekleed met aantrekkelijke illustraties en af en toe een vleugje 

humor.  

 

Over de auteurs:  

Evelien is hortend en stotend 55 jaar geworden. Ze heeft een latrelatie en vliegt, met veel 
plezier, al 32 jaar in een blauw pak de wereld rond. Daarnaast heeft ze als creatief 
ondernemer al verschillende concepten ontwikkeld en weer verkocht. Ze is, ongewild, 
borstkanker ervaringsdeskundige doordat ze de diagnose op haar 40e en 51e jaar kreeg. 
Een ras optimist. Ze denkt (bijna) altijd in mogelijkheden! 
 
https://www.evelienvanderwerff.info/ 
  

Inzien:  

https://www.evelienvanderwerff.info/boek/  

  

Extra/Recensies:  

  

De Gelderlander| Evelien schrijft boek met adviezen over haar ‘kloteziekte’ |04-03-2019 

https://www.evelienvanderwerff.info/
https://www.evelienvanderwerff.info/boek/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/evelien-schrijft-boek-met-adviezen-over-haar-kloteziekte~aa8d6e5e/


“Als je vriendin kanker krijgt heb je geen idee wat ze nou eigenlijk allemaal voelt en 

meemaakt. Dit boek geeft realistisch verslag van alles wat je meemaakt als 

kankerpatiënte. En, knap!, op humorvolle wijze beschrijft de schrijfster haar ups en 

downs. Geeft tips over eten en drinken. Assertief zijn. Over verschillende therapieën. 

Sommige dingen overkomen je. Hoe ga je met dit vreselijke gegeven zo goed mogelijk 

om? Voor mij als mee-lijdende een goed prettig leesbaar boek. Het haalt kanker uit de 

taboe sfeer. Maakt dingen bespreekbaar. Voor een kennis die helaas wel borstkanker 

heeft en dit boek van me kreeg, is eea herkenbaar en een steun in de rug.”    

-M Konings 

  

https://dekrantnieuws.nl/donkere-gedichten-geven-unieke-inkijk-in-gedachten-van-iemand-met-depressie/

