
Boekrecensie: Werken na kanker – Maria Hendriks e.a.  
 
Er hoeft niet te worden getwijfeld aan de goede bedoelingen van de samenstellers 
van het boek Werken na kanker, dat eerder dit jaar verscheen bij uitgeverij Thoeris in 
Amsterdam, en mede tot stand is gekomen met steun van de NFK. Initiatiefneemster 
Ragna van Hummel en co-auteur Maria Hendriks zijn ervaringsdeskundigen en actief 
als directeur van een reïntegratiebureau respectievelijk als journalist/auteur met veel 
publicaties op het gebied van de gevolgen en nasleep van kanker. Zij lieten zich 
bijstaan door meerdere professionele journalisten en door een illustratrice die het 
boek completeerde met een aantal bijzondere en indringende tekeningen. 
Maar aan die aanpak kleven ook wat bezwaren. Het boek neigt een ratjetoe aan 
feiten en informatie te worden, en het is voor een wel érg breed publiek geschreven: 
niet alleen (ex-) patiënten, maar ook – zo vermeldt de achterflap – bruikbaar voor 
werkgevers, collega’s, verzekeraars, bedrijfsartsen, huisartsen en andere 
zorgverleners. Dat maakt het boek meer een encyclopedie dan een makkelijk 
leesbaar geheel, maar dat laatste is wellicht ook de bedoeling niet. Toch stoort het 
dat je ook als fragmentarische lezer regelmatig op verschillende plaatsen hetzelfde 
leest, zelfs letterlijk, zoals een vrij lange passage over de Wet verbetering 
poortwachter. Deze wet wordt in het eerste hoofdstuk ‘Diagnose en behandeling’ 
toegelicht, maar in hoofdstuk 3 (‘Weer aan het werk’) komt het fragment vrijwel 
letterlijk terug, zodat je je afvraagt of er afstemming tussen de auteurs is geweest, of 
dat er beknibbeld is op de eindredactie. In beide fragmenten wordt bovendien weer 
doorverwezen naar andere hoofdstukken, wat het lezen er niet gemakkelijker op 
maakt. En als je bijvoorbeeld iets wilt weten over vermoeidheid geeft het register 
achter in het boek 32 vindplaatsen. 
Toch is het een belangrijk boek, omdat er niet eerder in enige samenhang over dit 
onderwerp was gepubliceerd. Als individuele patiënt kun je er veel praktische 
informatie uithalen, maar als je zoekt naar specifiek op jou van toepassing zijnde 
situaties, dan kom je bedrogen uit. Er bestaan zoveel verschillende patiënten met 
allemaal hun eigen verschillende privésituaties dat het onmogelijk is om in het 
algemeen richtlijnen of conclusies aan te geven die voor iedereen toepasbaar zijn. 
Het hangt er maar vanaf welke soort kanker je hebt, in hoeverre je hersteld of 
genezen bent, of je werkgever zich al dan niet wil inzetten voor een zo gunstig 
mogelijke begeleiding, je leeftijd, en hoe je sowieso, los van je ziekte, als mens 
psychisch en lichamelijk in het leven staat. Dat bewijzen ook de verhalen van de 
personen die in het boek aan het woord komen. Hun relaas is vergelijkbaar met 
meningen over een geschikte camping op een internetforum: de één vindt de 
animatie maar niks, en de ander heeft zich op dezelfde camping nog nooit zo 
geamuseerd met de aldaar georganiseerde activiteiten. De één wil weer zo veel 
mogelijk aan de slag, terwijl de ander ontdekt heeft dat er meer in het leven is dan 
werk. 
Voor werkende mensen in de beginfase van hun ziekte is het een nuttig naslagwerk 
met veel bruikbare tips, praktische informatie en uitleg over ingewikkelde procedures. 
Zij moeten zich niet uit het veld laten slaan door de soms stuitende situaties die zich 
voor kunnen doen, zoals de werknemer die op zijn werk min of meer gevraagd werd 
waarom hij nog steeds in leven was. Het boek kan voor patiënten zeker een steun in 
de rug zijn, in een toch al erg moeilijke tijd waar je in verzeild raakt als je de diagnose 
kanker hebt gekregen. Ook de eerder genoemde niet-patiënten krijgen misschien 
een ander of completer beeld van de gevolgen die deze diagnose voor patiënten 



heeft. In een gunstig geval krijgen ze meer inzicht in wat zij voor patiënten zouden 
kunnen betekenen, los van elkaar, maar hopelijk juist ook in samenhang.  
Het boek besluit met een uitgebreide bronvermelding, zodat lezers als ze dat willen 
verder kunnen lezen over allerlei onderwerpen, en met vermelding van websites en 
nuttige adressen voor informatie, alsmede lijstjes waar je aan moet denken als je bij 
instanties op gesprek gaat.  
 
Zie ook: http://werken-na-kanker.mariahendriks.nl 
 
Op de website van de CMWP was eerder al een andere recensie van dit boek 
gepubliceerd: http://www.cmwp.nl/Actueel/Nieuws/boek-werken-na-kanker 
 
Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Thoeris in Amsterdam: www.thoeris.nl 
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