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KANKER IN HET HOOFD-HALSGEBIED: PATIENTEN VERTELLEN  
 
Goed kunnen spreken, normaal - en lekker! - eten en drinken, een gaaf uiterlijk… voor 
de meeste mensen zijn dit allemaal volkomen vanzelfsprekende dingen. Maar dat 
geldt niet voor wie te maken krijgt met kanker in het hoofd-halsgebied. 
 
 
Bij uitgeverij SWP verschijnt op 30 november het boek 
Hoofd- en halszaken; kanker in het hoofd- halsgebied 
Hier in vertellen patiënten openhartig over de enorme impact van 
deze ziekte op hun leven. Zij kennen gevoelens van angst en 
teleurstelling, maar tonen ook ongekende moed en vechtlust. 
Velen beschikken over een bijzondere veerkracht waarvan ze 
zich eerder niet bewust waren.  
Ervaringsdeskundigheid en medische kennis komen in dit boek 
samen. Een groot aantal patiënten en hun naasten vertellen hun 
verhaal. Indringende en tegelijkertijd bemoedigende portretten 
zijn het resultaat.  
Hoofd- en halszaken is in de eerste plaats een boek dóór en 
vóór de patiënt met kanker in het hoofd-halsgebied. De 
combinatie van ervaringsverhalen én bijdragen van (para)medici 
levert echter ook de zorg- en hulpverlener een boeiend en 
betrouwbaar inzicht in de processen rond hoofd-halskanker. 
 
‘Het is voor de patiënt en omgeving die te maken krijgen met deze ziekte alsmede de (vele) 
leden van het behandelteam van grote betekenis op de hoogte te zijn van deze ervaringen... 
Graag beveel ik dit boek dan ook een ieder aan die als patiënt, gezins- of familielid, of 
anderszins geconfronteerd wordt met een hoofd-halstumor.’ 
Prof. dr. C.R. Leemans, voorzitter NWHHT (Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren) 
 
Hoofd- en halszaken Kanker in het hoofd-halsgebied telt 208 pagina´s en kost € 19,80. 
ISBN 978 90 6665 889 9 (www.swpbook.com/1026) 
 
Het eerste exemplaar zal op 30 november worden aangeboden tijdens het symposium ‘Kwaliteit van 
leven: hoofdzaak of halszaak?!’ in de Jaarbeurs te Utrecht. 
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