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Over het boek:  
In september 2017 kreeg mijn man Rob de diagnose slokdarmkanker, toen 53 jaar oud. 
Een paar weken later was al duidelijk dat er geen hoop op genezing gegeven kon worden 
en dat zijn levensverwachting minder dan een jaar zou kunnen zijn. Vanaf dat moment 
werden we gegrepen door de wereld van kanker met de dood op onze hielen. Palliatieve 
behandelingen als chemo’s en bestralingen volgden. Eten ging al snel niet meer en 
sondevoeding hield hem letterlijk in leven en op de been. 
 
Rob sprak over wat hij wel en niet wilde en zijn karaktertrek om te regelen en controle te 
willen houden kwam goed naar boven: niemand beslist over mij als ik dat niet wil! Hij 
verschoof zijn kwaliteit van leven echter op een meetlat van niet afhankelijk willen zijn, 
geen pijn willen hebben naar zorg aan ons over willen laten en pijn te accepteren onder 
voorwaarde van een hoge dosis opiaten. 
En alles wat daartussen ligt beschrijf ik in dit boek, de mooie dingen die we nog gedaan 
hebben, de enorme steun en support die we kregen en de worsteling tussen leven en 
dood en hoe je dit vorm kunt geven. Ik probeer te verwoorden hoe we dit ziekteproces 
doorgemaakt hebben en op welke manier Rob hiermee omging en mij en onze dochter 
toch toekomst kon geven. 
 
Rob heeft de strijd tegen slokdarmkanker niet kunnen winnen en krap negen maanden 
na de diagnose moesten we hem laten gaan. Iedereen die een geliefde verloren heeft 
waar je al lang mee samen bent weet hoe ontzettend leeg het kan voelen als je thuis 
komt in een leeg huis. Het definitieve ‘nooit meer samen’ had tijd nodig om door te 
dringen maar uiteindelijk gaf juist de tijd die we samen geweest zijn ook weer de moed 
en motivatie om door te gaan. 
 
Om meer onderzoek naar slokdarmkanker en de behandelmogelijkheden mogelijk te 
maken gaat een groot deel van de opbrengst van dit boek naar de Rotterdamse 
Slokdarmstichting, onderdeel van Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. 
 
Over de schrijver: 
Annet op ’t Hof schreef het boek ‘’Pas op: slikgevaar!’ over haar man en zijn ziekte, en 
hoe zij en haar dochter dit hebben ervaren.   
 
Extra/Recensies: 
PZC.nl| Fietsactie van Fenna levert ruim 14.000 euro op: 'Ik weet zeker dat mijn vader 
erg trots was geweest'| 24-08-2018  
 
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/fenna-fietst-10-000-euro-bij-elkaar-voor-haar-
vader-het-was-echt-een-superdag~ae58d6ba/  
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https://spks.nl/levenmetmaagkanker/  
 
Helaas worden nog steeds teveel mensen geconfronteerd met de diagnose (slok)darm- 
en/of maagkanker, met of zonder hoop op genezing. Natuurlijk hoop ik dat er voor veel 
mensen die op deze site kijken wél hoop op genezing is en de SPKS zorgt er als 
netwerkorganisatie voor dat belangen van mensen met kanker aan het 
spijsverteringskanaal behartigd worden! 
 
Ook ik heb in het najaar van 2017 een aantal keer advies gevraagd aan de leden van de 
SPKS toen mijn man Rob, en daarmee ook mijn dochter en ikzelf, overvallen werden 
door slokdarmkanker. Helaas was er voor hem geen redden meer aan en werden we 
bijna letterlijk op de bekende TGV (Team Technische Verpleging) gezet richting de 
dood. Ondanks een heftig ziekteproces heeft die TGV ook nog mooie coupés geopend 
waar we even plaats mochten nemen om terug te kijken op een zinvol leven. Een leven 
wat nog te zinvol was om plotseling onderbroken te worden maar waar boosheid op dat 
moment geen plaats mocht nemen. Rob nam regie over zijn leven en we hebben er alles 
aan gedaan hem dat te geven. Na zijn overlijden heb ik besloten die negen maanden in 
de TGV te beschrijven, hoe we plaats namen en deze reis tot het einde toe intensief 
doorbrachten met hele nare maar ook hele mooie momenten. Graag wil ik jullie 
meenemen in mijn boek ‘’Pas op: slikgevaar’ waarin ik dit proces beschrijf en een stukje 
van mijn eigen verwerking daarná. 
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