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Soort boek/stijl: Elf portretten in woord en beeld van vrouwen die kanker hebben, 
of hebben gehad. Op basis van interviews en met foto’s van Henk van Zeeland. Mooie 
lay out, treffende foto’s en prettig leesbare teksten. Met aan het eind een 
samenvatting van de gouden tips die de vrouwen hebben gegeven en een 
begrippenlijst. 
 
Over de schrijvers : Dineke Kleine, 59 jaar, kreeg kanker in 2000. Ze werkt als 
projectmedewerker binnen de gezondheidszorgsector. Zij heeft in 2007 de 
modeshow Lookin good, feeling better georganiseerd. Tijdens deze modeshow 
ontstond het idee voor dit boek. Daar liet een tiental vrouwen zien dat ze zich, 
ondanks hun kanker, goed voelde en er ook goed uit wilde zien. Ook probeert 
Dineke op andere manieren mensen met kanker te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het 
inloophuis Vicky Brown te ’s-Hertogenbosch. 
Carin van Doremalen, 46 jaar, werkt als communicatiemedewerker bij een 
onderzoeks- en adviesbureau. Carin en Dineke zijn al 25 jaar vriendinnen. De moeder 
van Carin stierf op 46 jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Deze twee 
zaken maken haar extra betrokken bij het maken van dit boek. 
 
Korte beschrijving: In dit boek staan 11 vrouwen geportretteerd met verschillende 
vormen van kanker: darmkanker, de ziekte van Kahler, 2 keer eierstokkanker en 
zeven vrouwen met borstkanker. Ondertussen is één vrouw gestorven. Zij willen laten 
zien hoe zij, ieder op eigen manier, krachtig en kleurrijk in het leven staan. De 
vrouwen staan mooi geportretteerd. Kracht én kwetsbaarheid spatten van het blad af. 
Er staat te lezen welke operaties, behandelingen en therapieën de vrouwen hebben 
ondergaan. Ze beschrijven ook hoe hun leven er uitzag voordat de ziekte werd 
geconstateerd. Ze vertellen over emoties en verdriet, hoe de ziekte hun leven 
veranderd heeft, maar ook over hun leven nu, hoe zij dat ingericht hebben, wat zij 
allemaal doen en hoezeer dat de moeite waard is. De vrouwen hebben heel veel 
verschillende hobby’s en werkzaamheden. Zij leggen o.a. uit wat belangrijk voor hen 
is en hoe zij tegen het leven aankijken. Zij geven gouden tips , vertellen wat hen heeft 
geholpen om opnieuw balans te vinden en hoe zij opnieuw hun werk, andere taken 
en hobby’s hebben opgepakt. Daarbij noemen zij vaker de cursus Herstel en Balans. 
Het boek is geschreven omdat het de moeite waard is om iets van deze ervaringen 
mee te geven aan diegenen die met kanker te maken krijgen. 
 
Wat viel op: De foto’s van de vrouwen zijn prachtig gemaakt. Op een aparte manier 
wordt in beeld gebracht wat hun hobbies zijn of wat er belangrijk in hun leven is. Het 
geeft het boek, samen met de lay-out, ook van de stukjes tekst, een beetje een 
glossyachtig aanzien. Wat ik mooi vind is dat je ziet dat kracht en kwetsbaarheid 
samen kunnen gaan. Ook viel op dat meerdere vrouwen zochten naar cursussen of 
steun nadat de kanker genezen was. En dat dat niet altijd even gemakkelijk is 
geweest. 
 
Citaten: Pag. 16: ‘Humor is voor mij superbelangrijk. Ik las ooit de spreuk: Er zit 
toch geen tumor in je humor? En die is waar. Het onderwerp kanker is al zwaar 
genoeg van zichzelf, dus daar mag best een hoop humor tegenaan gegooid worden om 
de balans te houden.’ 



Pag.  21: ’Ik heb lang moeten wachten op een plaatsje bij de cursus ‘Herstel en 
Balans’; uiteindelijk kon ik zes maanden na de operatie pas met de cursus beginnen. 
Door het lange wachten gebeurde er eigenlijk niets met mijn herstel. Ik bleef moe en 
het lukte niet om zelf te gaan sporten. Ik heb zelfs geprobeerd weer te gaan werken, 
maar dat ging niet goed.’ 
Pag. 50: ‘Er zijn wel eens momenten dat ik neig te gaan piekeren en dat wil ik niet. 
Als het toch gebeurt zet ik direct de radio aan, ’s avonds of  ’s nachts. Ik dwing mezelf 
dan om te luisteren naar de muziek. Daarna kan ik weer prima slapen, bij mij werkt 
het goed.’ 
Pag. 58: ‘Ik heb een afscheidsgroep samengesteld en deze is bedoeld om alles te 
regelen als ik dood ben.(…) Het geeft me rust om te weten dat alles geregeld is. ‘ 
 
Recensie: Anja Schüller ( www.leefwijzer.nl ): ‘Ik vind het een prachtig boek, het 
zijn echt verhalen met een gouden randje.’ 


