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Soort boek/ziekte stijl: 
Boek van 196 pagina’s waarin de schrijfsters 15 personen met uitgezaaide kanker aan 
het woord laten die langere tijd doorleven. Dat is een groeiende groep patiënten die 
niet genezen zijn verklaard, maar die ook niet meteen overlijden.  
Daniëlle Hermans is zelf een doorlever. Ze kon geen verhalen van lotgenoten vinden, 
dus besloot ze dit boek te maken. Diverse aspecten komen aan bod. Onder andere 
welke invloed het weten dat de kanker niet te genezen is op hun leven heeft gehad. 
Hoe mensen verder gaan met leven, hoe ze omgaan met een onzeker 
toekomstperspectief. Hoe familie, vrienden, omgeving reageren, welke wensen er nog 
zijn en nog veel meer.  
 
https://www.amboanthos.nl/boek/doorlevers/  
‘In Doorlevers van Danielle Hermans vertellen vijftien mensen – jong en oud, man en 
vrouw, met en zonder gezin – hoe zij omgaan met het leven met kanker. 

Door nieuwe, soms experimentele, medische behandelingen leven mensen met 
levensbedreigende kanker maanden, zelfs jaren, langer dan verwacht. Iedereen haalt 
opgelucht adem: ‘Het gaat weer goed.’ Maar zo simpel ligt het niet. 

Hoe pak je de draad weer op als er zoveel onzekerheid is over je toekomstperspectief? 
Begrijpen je werkgever en bedrijfsarts in wat voor wereld je je nu bevindt? En jij? 
Begrijp jij jezelf nog? Veel doorlevers lopen er bijna dagelijks tegenaan dat er voor 
hen weinig plek in de maatschappij is. 

Hoe zit het met je partner en hoe leg je het aan je kinderen uit? En hoe pakken je 
vrienden het op? Gaan ze dichter bij je staan of nemen ze juist afstand?’ 

 
Over de schrijvers:  
https://www.amboanthos.nl/boek/doorlevers/#authors_info  
Daniëlle Hermans schreef, naast thrillers en een roman, twee non-fictie boeken 
waaronder Stil in mij met Esther Verhoef. In 2014 kreeg zij kanker, die na operaties 
en chemo’s nog twee keer terugkeerde, maar die vooralsnog wegblijft. De ziekte zette 
haar leven op z’n kop.  
 
Barbara Slagman is communicatieadviseur, tekstschrijver en redacteur. Sinds 1998 
schrijft zij onder meer human interest artikelen en (levens)verhalen op basis van 
gesprekken en interviews.   
 
Wat viel op:  
-Dat dit boek is geschreven omdat er gebrek was aan ervaringsverhalen over mensen 
in de palliatieve fase met uitzaaiingen van kanker. Goed, dat dit boek met 
ervaringsverhalen er nu is. Er zijn wel een aantal boeken en initiatieven op het 
internet waar verhalen te vinden zijn, die nét een ander accent leggen. Zie  ook de 
linken onder het kopje recensie/extra. 

https://www.amboanthos.nl/boek/doorlevers/
https://www.amboanthos.nl/boek/doorlevers/
https://www.amboanthos.nl/boek/doorlevers/#authors_info


-Dat lotgenotencontact een aantal van de geïnterviewde personen heeft geholpen, 
evenals de therapie Tijd van leven (zie link recensie/extra). 

 
Citaten:  
Pag. 18: ‘Nu, een halfjaar verder, realiseer ik me dat ik deze ziekte niet een-twee-drie 
een plek kan geven, dat chronisch ziek zijn een levenslang proces is van loslaten en 
accepteren.’ 
 
Pag.52: ‘Ik ga niet met jou wandelen 
                  Zodat jij je beter voelt.’ 
 
Pag.62: ‘Daar ben ik toen heel boos om geworden: je mag nóóit meer iets voor me 
achterhouden. Niet voor mij gaan denken wat ik wel of niet aankan.’ 
 
Pag.123: ‘De wereld draait door en 
           ik maak er kennelijk deel van uit 
      maar ik weet niet meer wat mijn plek is.’ 
 
Pag.180: ‘Die heldere uitleg en het contact met lotgenoten, dat helpt ons echt.’ 
 
Recensies/Extra: 
https://www.hdi.nl/2020/doorleven-met-kanker-hoe-doe-je-dat-boek/  
https://www.hdi.nl/client/groepen/tijd-van-leven/  
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_pal/getuigenpanels.php  
http://www.doodgewoonbespreekbaar.nl/Lees-mee-
ervaringen/Lotgenoten/Suzanna-van-de-Hunnen  
https://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/es.pdf  
https://www.levenseindeverhalen.nl/  
https://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/19854.pdf  
https://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/Michiel%20Scholteska
nker.pdf  
https://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/21233.pdf  
https://palvooru.nl/  
https://www.leerhuizenpalliatievezorg.nl/blog_lijst.html  
https://www.vereeuwigd.nu/  
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