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Margret Vogel: ‘Zittend in de wachtkamer van de dood.’ Jaylen Books, 2011.   
ISBN: 9789081505482   (Longkanker /ED/1). Zie ook: http://www.jaylen-
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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Roman gebaseerd op waargebeurde feiten en situaties dat leest als een egodocument 

in dagboekstijl, met gewijzigde namen en plaatsen in verband met de privacy. 

Flaptekst:  ‘Als Margret in haar vijftigste levensjaar te horen krijgt dat ze longkanker 

heeft, stort haar hele wereld in. Altijd heeft ze voor anderen gezorgd, nu zal 

ze afhankelijk worden van anderen.’  Een verslag van een ziekte die een onverwachte 

heftige impact heeft op het hele gezin.  

Verkrijgbaar via www.jaylen-books.nl/winkel/  met twee verschillende covers. 

 

Over de schrijver:  

 Los van het boek  is er over de schrijfster niets bekend.  Zie ook korte beschrijving. 

Korte Beschrijving: 

Margret Vogel is 49 jaar, getrouwd en moeder van twee dochters. Ze werkt  al 

tweeëndertig jaar in de zorg en leidt een druk leven. Op een gegeven moment wordt 

haar gezondheid minder: ze is moe,  krijgt terugkerende luchtweginfecties en 

longontstekingen. In eerste instantie redt zij zich met medicatie en zet zij haar drukke 

routine voort. Na de zoveelste infectie stopt zij met roken. Kort daarna blijkt dat zij 

longkanker heeft.  

Margret beschrijft hoe zij zich voelt als ze in het medische circuit belandt. Ze 

beschrijft de keuzes waarvoor zij wordt gesteld,  haar behandelingen en haar 

contacten met lotgenoten.  Die laatste betekenen heel veel voor haar,  zij hebben het 

immers allemaal zelf meegemaakt.  

Margret  moet keer op keer inleveren. Ze verliest haar onafhankelijkheid, haar haar, 

haar figuur en op het laatst zelfs haar tanden. De ziekte tast niet alleen haarzelf, maar 

het hele gezin aan.  Het verslag eindigt als Margret is uitbehandeld en zij de balans 

opmaakt. 

 

Wat viel op: 

Dit boek is toegankelijk en herkenbaar voor wie met kanker te maken heeft gehad. 

Het raakt de lezer en het maakt een authentieke, ongestyleerde indruk.  Margret gaat 

voluit de strijd met haar ziekte aan en houdt zich groot. Ze gaat door alle stadia van 

rouw: ze ontkent, marchandeert, is woedend en verdrietig. Ze troost haar naasten, 

pept ze op en probeert zo haar angst te bezweren.  In haar taalgebruik neemt ze 

afstand van haar lichaam en zichzelf.  Niet “haar longen” maar “de longen” worden 
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minder. “Het lopen” gaat steeds slechter. En niet zij, maar “je” vraagt zich af, of het 

allemaal nog wel de moeite waard is.  

Margret constateert dat de kanker haar vrijwel alles heeft ontnomen. Toch vindt ze – 

ook als ze uitbehandeld is -   het leven nog steeds mooi, met alle ups en downs.  

Citaten: 

 Pag. 71: ‘Ik kom er al snel achter dat, nu ik niet meer naar het bestralingsinstituut 
moet, ik in een groot gat begin te vallen. De afgelopen tijd draaide alles om de 
chemo en de bestraling. […] Nu hoef ik niets meer. […] Ik ga hondsmoe naar bed 
en zo word ik ook weer wakker.’ 
 

 Pag. 82: ‘Al met al voel ik me een oud wijf. Dat mijn uiterlijk erop achteruit gaat 
vind ik nog niet eens het ergste, maar wel dat ik mijn mobiliteit kwijt ben. […] Die 
afhankelijkheid van een ander doet me pijn. […] Ik weet ook wel dat ze het graag 
voor me doen, maar ik voel me aan de andere kant ook weer zo schuldig […] Ik 
leef als een hoogbejaarde maar door mij leeft [ mijn man] ook zo.’ 
  

 Pag. 87: ‘Ik houd mijn peptalk: “Ik ben nog niet dood en ik ben voorlopig ook niet 
van plan om dood te gaan. Kom op zeg, ik bepaal zelf wel wanneer ik doodga en 
niemand anders.” En terwijl ik het zeg denk ik: “Leugenaar”.’ 

 Pag. 107: ‘De caissière vraagt: “Heeft u een invalidenkaart?” “Nee” [zeg ik], maar 
wel longkanker.’ 
 

 Pag. 111: ‘Ik heb nu al zoveel moeten inleveren dat ik steeds vaker begin te denken: 
“Hoever wil een mens gaan? Waar houdt het op?” Maar meestal gebeurt er dan 
toch weer iets fijns, waardoor je het weer de moeite waard vindt om te leven.’ 
 

 Pag. 115: ‘Eerst je haren kwijt, daar grijs krulhaar voor teruggekregen. Zo dik als 
een pad van de Prednison. Daar kon ik allemaal mee leven, maar niet met het idee 
ook mijn tanden nog kwijt te raken.’ 

 

Recensie/Extra: Bol.com: M.C. van Mook-van Gils:  ‘(…). In alle openheid vertelt 

zij op indringende wijze wat haar in het daaropvolgende jaar overkomt: de ups and 

downs, de hoop en vrees en haar gevecht tegen de ziekte thuis en in het ziekenhuis, de 

steun die zij ondervindt van haar man en twee dochters, van haar moeder en de 

lotgenoten die ze nu nog ontmoet. Hoe ze troost vindt bij een kleuter en bij het kleine 

hondje Casper. Maar ook hoe eenzaam ze kan zijn in wat zij noemt 'de wachtkamer 

van de dood'. Een knap staaltje vertelkunst, waarmee ze de spanning, de hoop op 

genezing staande weet te houden tot aan het einde van het boek. (…) Het boek is in 

dagboekvorm geschreven; het is eenvoudig van opzet en overzichtelijk door de korte 

hoofdstukjes en het duidelijke lettertype.(…).’ 

 

(Bron: http://www.leerwinkel.nl/boeken/zittend-in-de-wachtkamer-van-de-

dood/EAN-9789081505482)  Wat zou jij doen als je zou horen dat je binnenkort zult 

sterven? Kies je ervoor om te vechten of geef je je gewonnen aan de dood? Hoe sterk 

is jouw geest als je lichaam niet meer wil? (…) Zittend in de wachtkamer van de dood 



is een aangrijpend verhaal over een ziekte die maar uit twee lettergrepen bestaat - 

KANKER - maar wel een enorme impact heeft op het hele gezin.  


