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Twee specialisten op het gebied van de psychologie en de zorg na kanker, van wie de één ook nog 
eens ervaringsdeskundige is:  dat moet een goed boek opleveren. Geschreven voor mensen die 
kanker hebben gehad, succesvol behandeld zijn en bang zijn dat de ziekte zal terugkeren. Dat is 
meteen het bezwaar dat je zou kunnen maken tegen dit verder helder geschreven en informatieve 
boek: want hoe zit het met de angst van de patiënten die midden in de behandeling zitten? Is die 
anders, of gelden voor mensen die min of meer genezen zijn verklaard andere criteria? De auteurs 
komen hier soms zelf ook niet uit, getuige de passages waar ze het de ene keer hebben over angst 
voor terugkeer van de ziekte, en de andere keer over de beklemmende gedachten tijdens het 
ziekteproces.  Hoe dan ook: het boek lijkt voor beide groepen geschikt, want menigeen - genezen of 
niet - zal zich kunnen herkennen in de situaties die patiënt Verhulst vertelt, en zijn of haar voordeel 
kunnen doen met de tips en oefeningen die beide schrijvers op een rij zetten. Uitgeverij Lannoo 
bracht meer boeken over angst op de markt, en dit boek heeft bijvoorbeeld met Bang voor kanker 
van Goedele van Edom (eveneens ingeleid door de Belgische em. hoogleraar Manu Keirse, en eerder 
besproken in HM) gemeen dat er gepleit wordt voor accepteren van de angst en deze vervolgens te 
integreren in het dagelijks leven. Psycholoog Verhulst had niet verwacht dat juist hij als deskundige 
de angst niet onder controle had, zo lezen we in het eerste, zeer persoonlijk getinte  deel. Het 
middendeel is meer theoretisch en beschrijft de uiteenlopende manieren waarop mensen met die 
angst voor terugkeer omgaan. In het derde deel worden meerdere technieken besproken om het 
beest in de ogen te zien, al dan niet met hulp van een professional. Vrij veel aandacht is er voor de 
online methode voor zelfhulp van het Helen Dowling Instituut, maar dat zal te maken hebben met 
het gegeven dat auteur Völker deze werkwijze mede heeft bedacht. Ook Verhulst gooit in de epiloog 
zijn privétherapie in de strijd, en verhaalt  met reserve maar toch enthousiast en uitvoerig over zijn 
ervaringen met het Boeddhisme. Toch biedt dit boek genoeg alternatieven voor  het geval je daar 
kritisch tegenover staat. 
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