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Soort boek/stijl/ziekte: Het boek is een verzameling van ervaringsverhalen 
geschreven door Jacob Gelt Dekker. Alle verhalen hebben als overeenkomst de ziekte 
borstkanker, echter staat elk verhaal op zich door een verschillend perspectief. 
 
Over de schrijver: Jacob Gelt Dekker (1948)werd geboren in Oterleek. Hij 
studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam en begon zijn loopbaan 
als tandarts in 1979 en zette dit voort tot 1989. Na het behalen van o.a. zijn MBA aan 
de Universiteit van Rotterdam werd hij een volleerd ondernemer. Na vele 
ondernemingen ging hij in de jaren negentig met pensioen. Tijdens een van zijn vele 
reizen ontmoette hij de arts Bob Pinedo in Curacao. Tezamen kwamen zij tot het idee 
om dit boekje te schrijven. Bron: www.jacobgeltdekker.com 
 
Korte beschrijving: Jacob Gelt Dekker kwam in een kliniek voor vroeg-diagnostiek 
van borstkanker voor de hele bevolking van Curaçao samen met oncoloog prof.dr. 
Bob Pinedo met als resultaat dit boekje. Bob Pinedo verzorgde de medische 
achtergronden, Jacob Gelt Dekker hield zich met name bezig met de impact die de 
ziekte borstkanker met zich meebrengt op een individu en zijn omgeving. Het boek 
begint met een korte historie over borstkanker en sluit af met aanbevelingen voor de 
toekomst. In de tussengelegen hoofdstukken geeft de schrijver veelvuldig het woord 
aan de ervaringsdeskundigen op het gebied van borstkanker. 
 
Wat viel op: Een erg groot pluspunt van dit boek zijn de verschillende verhalen 
vanuit verschillende perspectieven. Iedereen heeft een andere strategie om om te 
gaan met borstkanker, afhankelijk van de achtergrond van de persoon. Borstkanker – 
Heldensagen van patiënten bevat ervaringsverhalen geschreven vanuit onder andere 
het oogpunt van religie, de glamourwereld, armoede, rijkdom, zwangeren, en mannen 
met borstkanker. Eenieder maakt zijn eigen keuzes op basis van eigen normen en 
waarden, hoe vreemd een bepaalde keuze ook lijkt, de achtergrond van de persoon 
verklaard alles. 
 
Citaten: Pag: 54-55: Hanny Alders: “Ieder verhaal over borstkanker lijkt op het 
andere. Waarom moet ik hier dan nog eens mijn verhaal vertellen? Omdat geen enkel 
verhaal hetzelfde is, want ieder mens is anders en ieder geval is anders. Iedereen zal 
daarom wel iets in mijn verhaal herkennen.” 
Pag. 67: “Wat ik mijn lotgenoten mee zou willen geven is dit: laat je goed informeren 
of zoek zelf de informatie die overal volop te krijgen is. Weet waar je mee te maken 
hebt en weet wat je mogelijkheden zijn. Borstkanker is weliswaar onvoorspelbaar en 
gedraagt zich niet rationeel, toch is dat laatste de manier waarop ik er het beste mee 
om kan gaan. Het geeft, al is het weinig hoop, in elk geval duidelijkheid. 
Pag. 67: “Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest” is misschien een 
sleets gezegde maar het is waar. Onnodig in angst zitten werkt verlammend en is 
doodzonde van die o zo kostbare tijd.” 
Pag. 132: Rita Krijnen: “Ik besloot een filosofisch boek te lezen. Waarom ik dat deed? 
Heel gewoon, omdat je leerde hoe je de dingen moest accepteren en verwerken ook 
als het niet zo gaat zoals je gedacht, gehoopt en ook verwacht had. Ik was er altijd 



vanuit gegaan dat het leven één groot en onbezorgd feest was, altijd leuk, altijd 
gezellig, want daar zorg je immers zelf voor. En toen spatte het uit elkaar, als een 
zeepbel. De filosofie laat je inzien dat je anders moet leven en denken. Het betekende 
niet dat je moest doemdenken, maar realist moest zijn en weten dat het ook anders 
kon gaan, dat er per seconde iets kon veranderen. Je moest genieten van elk moment, 
goed kunnen relativeren en niet zeuren als er onbeduidende dingen misgingen.” 
Pag. 99: Angélique de Ron, een vrouw die zich het probleem van de Curaçaose 
vrouwen aantrekt en er iets aan wil doen: “Wanneer ik bij een supermarkt sta met 
voorlichtingstijdschriften van Pink Ribbon lopen ze met een bocht om je heen alsof je 
besmettelijk bent. Het taboe zorgt ervoor dat vrouwen en zeker hun mannen, 
helemaal niet naar voren komen. Velen weigeren behandeling en laten het maar. “Het 
komt goed”, wordt er geroepen. Vaak gaan dat soort vrouwtjes ook nog naar een 
kwakzalver die ze met een lampje of een zaklantaarn bestraalt en dan zegt dat het veel 
beter zal gaan” 
Pag. 137: Jacob Gelt Dekker: “Binnen een volkscultuur waarin macho een sterke rol 
speelt, is borstkanker bij mannen bijna helemaal onbespreekbaar. Peter Criss (63), 
Catman en voormalig drummer in de rockband KISS, die zijn gevecht met 
borstkanker heeft overwonnen, zei het in een interview op CNN botweg: “Get over 
this macho crap! Probeer niet mister Tough Guy te spelen en dat het wel overgaat! De 
kans is groot dat het niet overgaat en dat het je doodmaakt.” 
Pag. 48: Sonja Stikkelorum: “De radioloog vertelde dat mijn bestraalde borst zou 
gaan krimpen en dat er een asymmetrisch effect zou ontstaan! Mijn reactie was 
direct: nou dan doe ik het niet, hoor!” 
Pag. 56: Hanny Alders: “Dat klinkt fatalistisch, maar voor mij was het simpelweg een 
zeker weten. Hoewel die tumor er al drie tot vijf jaar moest zitten, was het voor mij 
alsof er een tijdbom in mijn lijf zat en die wilde ik liever gisteren kwijt” 
Pag. 32: Odile Sibrijns: “Ik denk inderdaad dat je na de diagnose kanker nooit meer 
dezelfde persoon bent die je voorheen was. Vanaf het moment van de diagnose ben ik 
erg veranderd. Feedback uit mijn omgeving zegt dat ik directer ben geworden, meer 
gefocust ben op wat belangrijk is.” 
Pag. 59-60: Hanny Alders: “Ik hoor wel eens over mensen die na deze ervaring het 
leven anders gaan bekijken, sommige dingen opeens niet meer belangrijk vinden, 
intenser leven dan voorheen en van elk moment veel meer genieten. Voor mij leek er 
geen verschil te bestaan tussen voor en na. Misschien genoot ik voorheen ook al van 
elke dag, misschien probeerde ik de ziekte onbewust uit mijn leven weg te denken. Ik 
hád geen kanker, behalve op de dag waarop ik voor controle naar het ziekenhuis 
moest en ik onverbiddelijk met het gebeurde geconfronteerd werd.” 


