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Soort boek/stijl/ziekte:Ervaringsverhaal van Willem Harting over de constatering 
van longemfyseem, de behandeling van en het leven met een voorstadium van 
strottenhoofdkanker vanaf december 2006 tot maart 2009. Goed leesbaar boekje dat 
ook goed laat zien wat er na behandeling van kanker nog kan spelen. Te verkrijgen via 
www.willemharting.nl 
 
Over de schrijver:Willem Harting (1955) werd geboren te Haarlem en woont met 
zijn gezin in Hoofddorp. Hij werkt als projectleider bij een groot telecombedrijf in 
Den Haag. Hij heeft vele hobby’s waaronder motorrijden, fotograferen, lezen, muziek 
en film. Sinds kort schrijft hij ook korte verhalen. Willem Harting kreeg medio 2006 
te horen dat hij longemfyseem heeft. In 2007 werd bovendien een voorstadium van 
strottenhoofdkanker bij hem geconstateerd. 
 
Korte beschrijving:Willem Harting beschrijft in dit boek hoe hij een dag na 
kerstmis 2006 stopte met roken omdat hij te horen had gekregen dat hij 
longemfyseem had en nog maar 75% van zijn oorspronkelijke longcapaciteit kon 
gebruiken. Hij vertelt hoe het hem lukte om van het roken af te komen. Omdat zijn 
stem maar hees bleef, besloot hij op advies van een collega om zijn stembanden te 
laten onderzoeken en na te gaan of er een oorzaak voor de heesheid te vinden was. 
Toen bleek, na enige pijnlijke onderzoeken, dat Willem onrustige cellen op zijn 
stembanden had, een voorstadium van strottenhoofdkanker. De artsen adviseerden 
hem zich hiervoor te laten bestralen. Willem kreeg dezelfde behandeling als iemand 
met strottenhoofdkanker en beschrijft wat dat met hem en zijn familie deed. Hoe hij, 
ook nadat de behandeling afgelopen was, niet meer kon functioneren in zijn baan 
door uitputtende vermoeidheid. Toch negeerde hij aanvankelijk alle 
vermoeidheidsklachten en bleef maar doorgaan, totdat hij een burn out kreeg. Toen 
moest hij wel toegeven. Een goede nabehandeling bleek moeilijk te vinden maar hij 
vond die uiteindelijk op het internet bij het programma Herstel en Balans. Willem 
beschrijft ook hoe moeilijk het was om bij zijn werkgever goed aangepast werk te 
krijgen. Omdat hij op zijn werkplek zo weinig te doen had, werd dit boekje in een deel 
van zijn werktijd geschreven. 
 
Wat viel op: Dat ook de behandeling van kanker bij een voorstadium van 
strottenhoofdkanker hetzelfde is als wanneer er sprake zou zijn geweest van kanker. 
Dat Willem, zoals vele andere kankerpatiënten uitputtende vermoeidheidsklachten 
hield na zijn bestralingen en behandelingen. En dat dat veel invloed heeft gehad op 
zijn vermogen om te kunnen werken. Dat hij veel heeft gehad aan het programma 
Balans en Herstel en dat hij veel informatie over nabehandelingen zelf heeft moeten 
vinden. 
 
Citaten: Pag. 26: ‘Vandaag krijg ik de uitslag. Zoiets blijft toch spannend, ook al 
weet je van tevoren wat er gedaan gaat worden om de linke cellen te vernietigen. (…) 
Even na vijven verschijnt er een vrouwelijke arts die zich voorstelt en ons vraagt mee 
te komen. De deur achter ons gaat dicht en we wachten op de dingen die komen gaan. 
De uitslag die ik krijg valt mij bar tegen. In het VU hebben ze onderzoek verricht naar 
de rechterstemband en hoewel er in de biopt geen kwaadaardige cellen zijn gevonden, 
rust er op basis van de onderzoeksresultaten van de linkerstemband door het Spaarne 



Ziekenhuis toch een zware verdenking op. Het plan is mij in totaal vierentwintig keer 
te bestralen. Leek als ik ben, ben ik van mening dat ik de afspraken hiervoor 
vrijblijvend kan inplannen. Dat komt goed uit, want ik volg een training voor mijn 
werk en op de dagen dat ik daarmee bezig ben kan ik natuurlijk niet bestraald 
worden. Weer kom ik bedrogen uit; eenmaal gestart is de bestraling, op de 
weekenden na, een dagelijks terugkerend ritueel.’ 
Pag. 45: ‘De signalen van vermoeidheid die mijn getergde lijf toch begint af te geven 
negeer ik volkomen. Ik heb het immers nog steeds naar mijn zin en daarnaast wil ik 
datgene waarvoor ik betaald word, goed doen.’ 
Pag. 52: ‘Begin juli ben ik begonnen met een Herstel & Balansprogramma en wellicht 
levert dat in zowel mentaal als fysiek opzicht nog wat op. Dit programma heb ik 
wederom op het internet gevonden.’ 
 

Recensie: zie http://www.willemharting.nl/Download.php 


