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Uroloog Paul Kil (1955) , verbonden aan het Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg schreef samen
met Marion Bloem (1952), klinisch psychologe, seksuoloog en ervaringsdeskundige, een boek
voor en over partners van prostaatkankerpatiënten. Naast haar eigen ervaring (proloog),
noteert Marion Bloem wat er in het hoofd en het hart van de partner van een
prostaatkankerpatiënt omgaat. Ze noteerde de verhalen van 15 vrouwen die de veranderende
relatie met hun partner ‘aan den lijve’ ondervinden. Het werd een boek over de emotionele
veranderingen van de man, en de weerslag ervan op de relatie, vanaf de diagnose, tijdens, en
na de behandeling.
Een boek ook voor lotgenoten en zorgverleners, en voor iedereen wie met
(prostaat)kankerpatiënten te maken heeft. Hiervoor ontmoette Marion Bloem de vrouwen
individueel. Ze ging met hen in gesprek over hun jeugd, de kennismaking met hun partner, de
eerste seksuele ervaringen, hun persoonlijke geschiedenis, de confrontatie met de ziekte
prostaatkanker, en de liefde voor hun partner. Nadien ontmoette ze de partner zelf, de patiënt,
en sprak ten slotte met het koppel samen. Deze gesprekken werden bijna woordelijk
weergegeven, met respect voor de individuele aard van patiënt en partner.
Na elke getuigenis volgt er uitleg van de uroloog Paul Kil, die de spreektaal verduidelijkt,
aanvult met medische informatie, of foute uitspraken rechtzet en motiveert.
Dit boek vertelt de ervaringen van lotgenoten, waarnaar we op zoek gaan, en terugvinden op
patiëntenfora en sociale media. Deze persoonlijke verhalen wekken onze nieuwsgierigheid, en
geven steun en (h)erkenning.
Maar dit boek heeft een belangrijke meerwaarde tov wat we ‘vinden op internet’. Door de
zeer bevattelijke aanvullingen, verduidelijkingen en correcties met recente medische
informatie betreffende diagnostiek, behandelingsmethoden, en het beslissingsrecht van de
patiënt door expert uroloog Paul Kil, is het boek een goed hulpmiddel voor wie correcte
informatie zoekt over prostaatkanker en de emotionele impact ervan.
De plaats van de partner wordt erkend: aan prostaatkanker lijd je als koppel samen.
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Mijn echtgenoot overleed op 58-jarige leeftijd aan prostaatkanker.

