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Bam Hermans: 40 Shades of Pink  

BoekenGilde, Enschede ISBN: 9789464020038 

Borstkanker, kanker, Coping, Veerkracht; Perspectief Patiënt 

 

Over het boek: 
Geesten trekken elke avond aan mijn arm terwijl ik in bed lig en probeer te slapen. Ik 
kan ze wel zien maar niet horen. Het lijkt wel of er een muur tussen ons zit. Wat is er? 
Wat willen jullie van mij? Ik hoor je niet! 
 
Ze bleven maar komen, het irriteerde mij mateloos. Oké, ik moet blijkbaar dat kleine 
knikkertje dat al een paar weken boven mijn borst zit, maar wat ik steeds negeer, 
serieus nemen. Dus op naar de huisarts die vond dat ik, als veertiger te jong was…. 
 
Zo heb ik mijn tumor in de borst ontdekt. Ik neem u mee in de drie jaar die ik daarna 
strijdend onderga met alle hilarische momenten, mijn gezin met vier kinderen en een 
zieke man, de omgeving, de enorme feesten die ik al spugend gevierd heb en het 
functioneren in mijn top baan als country manager van een farmaceut. En dan hebben 
we het nog niet gehad over wat er allemaal in het medische fout kan gaan. 
 
Ik ben in dit boek enorm op zoek naar het antwoord op de vraag waarom ik? Ik vind 
uiteindelijk dankzij het Geloof en het spreken met vele mensen het antwoord. Ik kom 
zelf uit een medische familie dus kreeg veel hulp om het uiterste uit de zorg te halen. Ik 
stel vele vraagtekens bij de zorg en hoop dat hierdoor mensen daar eens over gaan 
nadenken. Ik hoop mensen die in dezelfde situatie zitten of komen, te helpen waar ze 
op moeten letten en wat niet te doen en vooral om u te steunen. Voor een ieder die 
iemand kent met kanker geef ik tips hoe u eventueel de getroffene kunt benaderen en 
wat woorden met je doen. Daarnaast gaat dit over de eenzaamheid en hoe ik geleerd 
heb dat kanker een ziekte is die eenzaam is en je alleen moet bestrijden. Daarom vertel 
ik mensen exact wat het met mij doet en geef ik anderen de kans mij zo te helpen. Ik 
geniet en lach elke dag want het einde ligt misschien eerder op de loer voor mij dan 
voor u. Kunt u dat ook? 
 
Over de auteur: 
Bam (Jantien) Hermans heeft borstkanker gehad en schreef daar het boek ’40 Shades 
of Pink’ over.  
 


