
Carolien Hovenier: ‘Dubbel verdriet is niet nodig’ Praktische gids voor mensen met 

kanker. Uitgeverij Lucht, 2020. ISBN: 9789492798749 (Kanker/ informatief/ AG/ 
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Soort boek/ziekte stijl: 

Carolien Hovenier heeft veel dingen zelf uit moeten zoeken over de eierstokkanker 

die zij kreeg, was daar soms dagen mee bezig. Ze deed dan ook literatuuronderzoek, 

zocht allerlei begrippen op, checkte de informatie bij verschillende deskundigen en 

gebruikte haar eigen ervaringen. Ze besloot van haar aantekeningen een gids te 

maken voor iedereen die kanker heeft. Dat werd dit boek.  

Het is een gids vol informatie over onderwerpen waarmee je te maken kunt krijgen.  

Informatie over medische termen en begrippen, second opinion aanvragen, medische 

dossiers begrijpen, alternatieve- nieuwe- en experimentele behandelingen wordt 

beschreven, maar ook werken, arbeidsongeschiktheid, zorgverzekering, euthanasie, 

begrafenis, testament, en andere regelzaken.  

 

Een behoorlijk complete gids waarin persoonlijke ervaringen verweven zijn. Een gids 
die je kunt wegleggen en weer oppakken voor het onderwerp waar je iets over wil 

opzoeken. 

 

Over de schrijfster:  

https://www.emma.nl/team/carolien-hovenier  en 

https://www.linkedin.com/in/carolien-hovenier-6558285/?originalSubdomain=nl   

Carolien Hovenier is journalist en bladmanager.  Zij werkte o.a. als 

communicatieadviseur, tekstschrijver en projectmanager. Sinds september 2018 

heeft ze eierstokkanker, fase IV.  

Wat viel op:  

Fijn is dat de schrijfster allerlei begrippen en medische taal uitlegt. Van taal die in het 

medisch dossier staat tot afkortingen van testen, bijvoorbeeld bloedtestresultaten.  

Het is een gids die menigeen kan gebruiken omdat deze zo toegankelijk is en vele 

onderwerpen bespreekt.  

Citaten:  

Pag.12-13: ‘Aanvankelijk was ik niet gevoelig voor het argument dat die 

behandelingen niet wetenschappelijk bewezen zijn, en dat ik ze zelf zou moeten 
betalen. Toen zei de arts iets wat mij ineens met beide benenop de grond zette: ‘Wees 

kritisch.’ 

Die woorden raakten me, want ik ben redacteur. En goede redacteuren zijn kritisch.’ 

Pag.57-66: ‘Uitleg labwaarden:….Ureum: product dat in de lever wordt 

gevormdbij de afbraak van eiwitten.Een te hoog gehalte kan wijzen op een 

nierprobleem omdat de nieren et bloed niet goed kunnen filteren.’ 

Pag.70: ‘De tijd dat de dokter bepaalde wat je moest doen ligt achter ons. 

Patiënten hebben inbreng. Artsen noemen het ‘samen beslissen’. Dat 

staat of valt met goede informatie over jouw behandeling. Misschien heb 

je voldoende aan de informatie van je arts, maar je kunt ook zelf op zoek 
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gaan naar meer informatie. Hoe ga je te werk?’ 

 

Pag.166: ‘In de eerste maanden ben ik erg op zoek gegaan naar zingeving. Hoe heb ik 

geleefd en wat heeft het betekend? En hoe wil ik nu leven?’ 

Recensies/Extra: 

https://prostaatkankerstichting.nl/dubbel-verdriet-is-niet-nodig-praktische-gids-

voor-mensen-met-kanker/ : ‘… Dit compacte boek voorziet in een heel belangrijke 

behoefte tijdens een ernstige ziekte: de regie in handen hebben. Dankzij de heldere 

tips en informatie uit deze praktische gids krijgt de patiënt weer grip op de situatie en 

is hij in staat om samen met de arts te beslissen over de beste behandeling. 

Kanker heb je niet alleen. Deze praktische gids is ook voor familie en vrienden 

geschreven, zodat ze de patiënt goed kunnen helpen….’ 

https://www.ako.nl/dubbel-verdriet-is-niet-nodig-9789492798749.html  Dr. Annelie 

Vulink, internist-oncoloog: ‘Deze gids staat vol met dingen waar je liever niet aan 

denkt als je kanker hebt, maar waarmee je nu eenmaal te maken krijgt…. . Hoe je al 

die dingen goed regelt, zodat je er minder stress van hebt, goede keuzes kunt maken 
en beslissingen neemt waar je achter kunt staan, zodat je er geen spijt van krijgt. 

Want dubbel verdriet is niet nodig. … . ‘Compact, praktisch en verhelderend. Geeft 

houvast.’’ 
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