
Klaske Faaij-Hofstee( fotografie Eveline Kooijman: '1500 Hoofdzaken.' 
Stichting STOPhersentumoren.nl , Driebergen-Rijsenburg 2010. Beperkte oplage.  
(Kanker/Fotoboek/(kwaadaardige)hersentumor/PO) Zie www.stophersentumoren.nl 
 
 
Soort boek/stijl: Fotoportretten boek waarin van 16 van de 1500 mensen met een 
kwaadaardige hersentumor in Nederland geportretteerd staan inclusief hersenscan. Met 
weinig tekst ligt de nadruk op de foto’s. Het boek is gemaakt om hersentumorpatiënten 
een gezicht te geven en de noodzaak wil benadrukken van meer onderzoek naar 
hersentumoren. 
 
Over de schrijfster: Klaske Faaij- Hofstee is getrouwd met een man met een 
kwaardaardige primaire hersenscan. Zij hebben samen de stichting 
STOPhersentumoren.nl een fonds voor primaire hersentumoren onderzoek, om geld 
in te zamelen dat meer onderzoek naar deze kankersoort mogelijk maakt. Zie ook 
www.stophersentumoren.nl 

 
Korte bespreking: In dit boek staan van 16 mensen met een kwaadaardige 
hersentumor foto’s van hun tumor (2 scans) met iedere keer drie foto’s van hun 
gezicht (voor- en achterkant met open en gesloten ogen) centraal. Ook staat bij de 
foto’s een zin waarmee zij iets zeggen over hun situatie. Daarnaast wordt in een 
inleiding, een hoofdstukje over kwaadaardige primaire hersentumoren, onderzoek en 
een nawoord nadere informatie geleverd. Daar wordt ingegaan op de situatie rondom 
het onderzoek. Waarom er minder onderzoek naar deze kankersoort wordt gedaan en 
waarom dat niet terecht is. Duidelijk wordt dat deze kankersoort nagenoeg geen 
overlevende kent en er decennia lang te weinig onderzoek naar gedaan is. Daardoor is 
er ook bijna geen vooruitgang geboekt bij de behandeling van deze tumoren. 
De foto’s van de mensen met een kwaadaardige hersentumor en hun hersenscans 
doen daarna het werk. In een nawoord worden nog enige andere zaken toegelicht, 
bijvoorbeeld de onzichtbaarheid van de ziekte. Gevraagd wordt om geld in het fonds 
te storten zodat er geld voor het onderzoek komt. 
 
Wat viel op: Hoe indrukwekkend het is om de foto’s te laten spreken. En hoe goed 
daarbij de beperkte tekst is gekozen. Zo slaat de Memorie pagina bij mij in als een 
bom. Meteen is duidelijk dat van deze patiënten velen sterven. Ook de fotoscans van 
de tumoren doen hun werk. Een boek dat duidelijk maakt hoe groot de lijdensdruk is 
van zowel familie als patiënten door de sobere manier waarop het is ontworpen en 
geschreven; door de foto’s te laten spreken en slechts in- en uit te leiden. 
 
Citaten: Pag. 13: ‘’Iedereen weet dat diverse grote fondsen in Nederland geld 
inzamelen voor onderzoek tegen kanker of hersenaandoeningen. Maar helaas is niet 
bekend dat deze fondsen alleen onderzoek financieren waarbij te verwachten 
resultaten zijn. Daarnaast hebben de meest voorkomende aandoeningen de hoogste 
prioriteit bij het verdelen van geld voor medisch onderzoek. Omdat in verhouding tot 
andere kankersoorten er jaarlijks “relatief” weinig hersentumorpatiënten zijn staat 
ook het onderzoek hiernaar nog in de kinderschoenen en echte resultaten liggen 
voorlopig nog niet in het verschiet.’ 



Pag. 32: ‘…geen moment denk je er niet aan, in alles staat de hersentumor centraal. 
Onlosmakelijk verbonden met de alles omvattende angst, maar daardoor ook met een 
groter zicht op het kleine genieten… ‘ 
Pag. 52 ‘…eigenlijk bestaat het leven van een patiënt met een hersentumor 
voornamelijk uit het wachten op het volgende slechte nieuws. Iedere geleefde dag maakt 
dat je dichterbij je naderend einde komt…’ 
Pag. 81: ‘(…) In veel gevallen blijft hersenkanker ook lang verborgen achter een 
ogenschijnlijk gezonde patiënt. Dit boek illustreert dit helaas ook. Er zijn tussen het 
maken van de foto’s en het afronden van dit boek meerdere patiënten die aan dit boek 
hebben meegewerkt overleden. Een harde onderstreping van wat in dit boek ter 
sprake is gekomen. Weten wat er omgaat in de levens van mensen die met deze meest 
gevreesde kankersoort te maken hebben, maakt dat meer en beter steun en begrip 
kan worden geven.’ 
 
Extra’s: Zie www.stophersentumoren.nl 
 


