
Sander Simons: ‘Wegwijs in longkanker.’ Uitgegeven door Roche BV 
Nederland 2010. (Longkanker/1) Zie ook www.longkanker.info  
 
Soort boek/stijl/ziekte: Dit boek is bedoeld voor patiënten met longkanker en hun 
omgeving. Sander Simons heeft er ervaringen en informatie over het leven met 
longkanker verweven met praktische adviezen en in duidelijke taal beschreven. Naast 
de praktische informatie licht Sander Simons eigen ervaringen en meningen toe. Het 
boekje bevat pagina’s om eigen opmerkingen op te schrijven een bladwijzer. Een goed 
leesbaar, open en eerlijk geschreven, treffend en informatief  ‘ervarings/voorlichtings’ 
patiëntenboek. Heeft u het boek nog niet gekregen via uw longarts? Dan kunt u het 
bij de Stichting Longkanker bestellen. 
 
 Over de schrijver: Sander Simons (1963-2010) werd na drie jaar studie 
politicologie journalist en schreef diverse boeken en opinieartikelen voor kranten. 
Aan het eind van zijn leven werkte hij als Public Relations Consultant. In 2008 kreeg 
Sander Simons te horen dat hij longkanker had. Over zijn persoonlijke ervaringen 
met longkanker schreef hij in 2008 ‘Blessuretijd’ Mijn leven met kanker. In 
november 2009 kwam dit boek uit. Op 5 januari 2010 stierf Sander Simons. Zie ook 
http://www.sandersimons.nl/  
 
Korte beschrijving: Dit boek, dat door de journalist ervaringsdeskundige is 
geschreven, is meer een patiënten voorlichtingsboek dan een ervaringsverhaal. Maar 
dan wel een voorlichtingsboek met een grote meerwaarde omdat Sander Simons er 
zijn eigen ervaringen, vergaarde kennis en gedachten bij schreef. Met daarbij 
nadrukkelijk de door hem gemaakte kanttekening dat hij geen arts was en dat het 
boekje bedoeld is om patiënten te stimuleren hun gezond verstand te blijven 
gebruiken. Sander Simons heeft in dit boek benadrukt dat de patiënt zelf het beste 
overzicht heeft over zijn behandeling omdat hij door diverse verschillende artsen zal 
worden behandeld. En dus moet de patiënt blijven nadenken over welke behandeling 
het beste past bij hem en zijn omgeving. Dat dan wèl in overleg met huisarts of 
behandelende arts (en). In het boek staan vele fasen van de ziekte besproken, 
behandelingen met voors en tegen, en manieren waarop de patiënt en zijn omgeving 
zich het best op alle mogelijke zaken kan voorbereiden. Sander Simons heeft zo vele 
zaken togelicht die een patiënt zou kunnen tegenkomen toe. Van bijwerkingen van 
chemo tot en met afscheid nemen van geliefden en de dood. Sander zelf heeft daarvan 
diverse voorbeelden uit eigen ervaring gegeven. Zo is door hem beschreven welke weg 
bewandeld moet worden wil je euthanasie kunnen plegen, en laat daarbij 
alternatieven, voor -en tegenstanders aan het woord. Een mooi voorlichtingsboek dat 
vele patiënten tot nadenken kan zetten.  
 
Wat viel op:Hoezeer Sander Simons heeft benadrukt dat een patiënt zelf aan het 
roer staat en dat niet uit handen moet geven. Maar dan wel in overleg mèt zodat er 
geen ‘Sylvia Millecam’ situaties kunnen ontstaan. En daarbij heeft hij zoveel 
mogelijkheden met voors en tegen geschetst dat het patiënten van inzichten en extra  



kennis kan voorzien. Een dapper boek omdat Sander het schreef terwijl hij zelf ziek 
was en wist dat hij aan de ziekte zou kunnen sterven. Een erg mooi ‘voorlichtings-
ervaringsboek’.  
 
Citaten: Pag. 23: ‘Toen ik mijn diagnose had gekregen, kreeg ik een enorme honger 
naar informatie. Ik wilde zoveel mogelijk weten over mijn ziekte. De eerste stap was: 
internet. Mijn huisarts had me al gewaarschuwd: ga nou niet meteen googlen, maar 
ja, dat doe je natuurlijk toch. Op het internet is het belangrijk om goed te letten op de 
betrouwbaarheid van de informatie.(…) Elk verhaal is waardevol maar ik heb gemerkt 
dat wat voor de één ‘een hel’ is, voor de ander erg kan meevallen.’ Pag.35: Niet 
behandelen. (…) Mijn artsen hebben me de tijd gegeven om hier over te besluiten. Ze 
zeiden ook: je gaat met ons geen contract aan, je kunt altijd nee zeggen. (…) Het is 
goed om steeds te blijven kiezen en af te wegen, met je behandelaars, waar je de 
meeste baat bij hebt.’  
Pag. 85: ‘Ziek zijn is een dure grap. De medische kosten worden meestal wel betaald, 
dus daar heb je als patiënt niet zoveel zorgen over. Maar er zijn veel bijkomende 
kosten.(…)’  
Pag. 90-92: ‘Euthanasie of sedatie: (…) Naast de formaliteiten is er de emotionele 
kant. Dat is een persoonlijke zaak, die voor alle mensen verschillend is. Over 
euthanasie moet je natuurlijk goed nadenken en praten. Met je omgeving,maar ook 
met je huisartsen behandelaar in het ziekenhuis.(…) Het blijft vreemd om over je 
eigen levenseinde te denken en besluiten. Maar liever nu, als je nog in staat bent om 
er actief mee bezig te zijn, dan straks, als je aan de slangen ligt.(…) Ik respecteer ook 
dat er mensen zijn die tegen actieve levensbeëindiging zijn. Ik dat geval zullen de 
artsen de pijn bestrijden en ervoor zorgen dat je op natuurlijke wijze maar zonder 
lijden sterft.’  
 
Recensies: http://www.nvpo.nl/ 15 februari 2010: ‘Wegwijs in Longkanker is het 
nieuwste (en laatste) boek dat Sander Simons (presentator, schrijver en 
longkankerpatiënt) schreef. Sander Simons overleed in januari 2010 aan de gevolgen 
van longkanker. Het boek is ingedeeld in drie hoofdstukken: 1. Ontdekking en de 
diagnose 2. De behandeling 3. Leven en doodgaan.  
Daarnaast vertelt Sander Simons zijn eigen ziektegeschiedenis en zijn persoonlijke 
ervaringen met ziek zijn en de dagelijkse beperkingen waar hij mee wordt 
geconfronteerd. (…) Het boek is ondanks het zware onderwerp prettig om te lezen en 
in feite een soort handleiding voor degenen die rechtstreeks met longkanker worden 
geconfronteerd en hun omgeving. Op de roze pagina’s is ruimte voor eigen 
aantekeningen. Het boek is alleen te verkrijgen via de longartsen of via de 
patiëntenvereniging Stichting Longkanker. Het boek is ook te leen bij Integraal 
Kankercentrum Oost: informatiecentrum@iko.nl ‘ 


