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Soort boek: egodocument, met enige toelichting op eigen ervaring, maar meer nadruk op uitleg,
toelichting en verdediging van gebruikte alternatieve geneeskunde van Henk zelf en anderen
,onder andere uitleg over diëten, therapieën en toelichting op aangehaalde bronnen. Soort ziekte
: Prostaatkanker.
Stijl: Ik-vorm, soms wordt het leespubliek aangesproken of ‘ kunnen we concluderen.’

Korte samenvatting: Bij Henk Trentelman werd in 1998 prostaatkanker geconstateerd. Hij
besloot, na uitgebreide diagnostische onderzoeken  niet de radicale prostatectomie te
ondergaan, maar alternatieve geneeswijzen te proberen. Hij beschrijft zijn zoektochtnaar goede
behandeling. Hoe hij ertoe komt om naar de Maya’s  te gaan, op zoek naar zijn’ Salvador’ om
hem te behandelen, waarom hij welke  voeding gebruikt, en waarom iets onder goede voeding
valt, en waarom hij zich heeft laten behandelen met hyperthermie en dendritische cellen. Hij
noemt oorzaken van kanker, volgens diverse (alternatieve) geraadpleegde bronnen, invloed van
psyche etc. en levert in het boek veel toelichting op alternatieve behandelingen.  In 2005 blijkt
zijn tumor niet meer op de foto’s te zien te zijn.

Wat viel op: De inleiding van de artsen waarbij een arts schrijft dat er op medisch
wetenschappelijk gebied nog wel wat af te dingen valt op Henk’s beweringen, daar er naar veel
van zijn beweringen geen onderzoek gedaan is. Daarna de vele beweringen die Henk doet, over
voeding, liefde, zelfgenezing, invloed van psyche en geest, milieu. Die vragen inderdaad veel
onderzoek.
Vooraan in het boek staat: ‘ Disclaimer.  Dit boek is geen vervanging van reguliere, medische
diagnostiek en/of behandeling. Bespreek eventuele acties die voortvloeien uit de ideeën in dit
boek altijd eerst met uw huisarts of specialist. De schrijver stelt zich niet aansprakelijk voor enig
nadeel door eventuele onjuistheden of onvolledigheid.

Citaten:
Pg 53:’ Met name die factor zelfgenezing spoorde mij aan om vooralsnog de weg van de
bestraling en/of chemokuur niet te bewandelen. In dat verband bestudeerde ik de diëten van Dr.
Moerman en Dr.Houtsmuller, verdiepte ik mij in o.m. de visualisatietechniek en volgde ik de
Balanstherapie van dr. Arcadiy Beliavtsev, lid van de Wetenschappelijke Academie Oekraïne.  ‘
Pg 65: ‘ Zowel het vlees, als de kaarsen, als de veer worden weer gebruikt om langs mijn lichaam
te strijken. Hij voelt mijn pols en onderarm en verzoekt mij mijn bovenlichaam te ontbloten.
Zijn vrouw brengt inmiddels een zeer grote beker met een zeer heet kruidenmengsel. Mijn ogen
moeten nu dicht waarna Salvador mijn lijf nat sproeit ( lees: spuwt).
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Henk Trentelman heeft een boek geschreven na zijn diagnose prostaatkanker.
Omdat het boek enorm veel informatie bevat over de diagnose kanker en een groot aantal
hoofdstukken gaan over zelfgenezing, voeding en therapieën die in het algemeen over kanker
gaan, willen wij dit boek aanbevelen.

Via mijn website www.kankervoorbij.com heb ik veel contact met mensen die aan kanker lijden.
Het lijkt erop, dat steeds meer mensen open staan voor een andere, bredere, benaderingswijze
van kanker. Steeds meer mensen begrijpen dat ze ook hun leven moeten veranderen om beter te
worden.…., in een tijd waarin nagenoeg iedereen ooit eens geconfronteerd zal worden met
kanker - hetzij bij een dierbare, hetzij bij zichzelf – een onmisbare bron van informatie.
Foekje Meijer-Linstra
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