“Meer dan één op de drie mensen krijgt kanker. Vrijwel iedereen wordt daar dus direct of indirect mee geconfronteerd. Dat
maakt dit boek lezenswaard, want wanneer u de specialist
hoort zeggen: ‘Indien u geen chemotherapie ondergaat,
dan zult u het ziekenhuis binnen zes maanden horizontaal

Henk Trentelman

Mijn vader heeft gekozen voor andere mogelijkheden en geen
chemo, toentertijd... Zou hij dat wél gedaan hebben, dan zou

dit boek nu waarschijnlijk niet verschenen zijn.
In dit boek vertelt hij u wat u niet behoort te weten en hoe het komt dat u geen andere
keus dan chemo of bestraling wordt voorgelegd en de terminale patiënt geen
therapievrijheid heeft. Ik ben waanzinnig trots op mijn vader.”

– Patrick Trentelman

Wat u zo u m oe t e n w e t e n o v e r d e
g e z o n d h e i d va n u e n u w d i e r b a r e n
* 80% van de ondervraagde oncologen in Amerika wijst chemotherapie af als kanker
bij henzelf of hun familie zou worden vastgesteld.
* 75% van diezelfde ondervraagde oncologen beveelt chemotherapie ten zeerste aan
bij patiënten! De bijwerkingen en kans op genezing zijn in dit boek beschreven.

- Dr. H.C. Moolenburgh, arts en schrijver
Henk laat in zijn boek zien hoe de politiek en de farmaceutische industrie bepalen hoe een patiënt
behandeld dient te worden. Ik hoop en wens, dat het lezen van dit boek een nieuwe vrijheid zal
brengen: de vrijheid om zélf te beslissen voor welke behandeling je kiest.

- Wieger Rekker, Heilpraktiker te Gronau, Duitsland

Schrijf over uw eigen ervaring:

www.mijnervaringmetchemo.nl

drs. henk j.
trentelman

Voor mij als arts is het beschamend, dat dit boek niet door een arts is geschreven, maar door
een kankerpatiënt. Eigenlijk is het boek één grote schreeuw, die de gevoelens van tienduizenden
patiënten vertolkt: ‘Zou er eindelijk eens iemand willen luisteren naar wat wij, patiënten, zélf
willen?’ Dit boek brengt u op andere ideeën.

Chemo? Of kan ik zélf kiezen?

wacht u een zware keuze.

Er zijn andere mogelijkheden

verlaten’, zoals in 1996 tegen mijn vader werd gezegd, dan

