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Inleiding 
 
Kom op tegen Kanker is bij het grote publiek bekend door de verkoop van plantjes en de benefietavonden op de 
Vlaamse televisiezenders maar wist je dat er het jaar door aktiviteiten zijn!! 
Kijk maar eens op http://www.komoptegenkanker.be/acties  
 

Hoog tijd dus voor de bib om nog eens de recente boeken en films over die problematiek waar iedereen 
vroeg of laat in zijn omgeving wel mee te maken krijgt, op te lijsten 
 

Een Werkgroep, van de Bibliotheeksector van de Provincie West-Vlaanderen, samengesteld uit 
specialisten, maakt over actuele thema’s en naar aanleiding van vragen uit het publike, regelmatig een 
thematisch dossier. 
Die vind je boven de zoekresultaten in onze catalogus als je het woord Kanker intikt 
 

Infowijzer: Omgaan met kanker. 

Voor mensen met kanker en hun opgeving.  

Een oriëntatie op kanker 
Wat is kanker? Hoe krijg je kanker? Welke soorten zijn er? Wat zijn de symptomen? Wat zijn de 
behandelingsmogelijkheden? Kun je genezen?  
 
Borstkanker 
Wat is borstkanker? Wat zijn de behandelmogelijkheden? Hoe leerden anderen ermee omgaan?  
 
Behandelingen 
Welk soort behandelingen zijn er? Wat is chemo? Is bestraling altijd nodig of wenselijk? 
 
Leven met kanker 
Hoe verwerk je het nieuws dat je kanker hebt? Hoe ga je om met je emoties? Hoe kunnen anderen helpen? Hoe kun je 
mentaal vechten? Hoe kun je aanvaarden? 
 
Getuigenissen  
Hoe gaan anderen met kanker om? Hoe gaan anderen met een zieke partner om? 
 
Kinderen en kanker  
Wat zijn de verhalen van andere ouders die een kind met kanker hebben? Hoe ga je om met de kanker of dood van je 
kind? Hoe leg je je kind uit dat het kanker heeft? Hoe leg je je kind uit dat iemand in zijn omgeving kanker heeft? Hoe 
leg je je kind uit wat bestraling en chemo is? Informatie en verhalen voor kinderen en jongeren. 
 
Jongeren en kanker 
 
Op de hoogte blijven 
Hoe houd je je op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen rond kanker en kankerbestrijding?  
 
Praten met anderen 
Hoe kom ik in contact met lotgenoten? Waar kan ik mijn verhaal kwijt? 
 

http://www.komoptegenkanker.be/acties
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/5479faebf95fcb1721000011/baskets/4cab7060f72d208948000ce5?s=5479faebf95fcb1721000011
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/5479faebf95fcb1721000011/baskets/4cab7060f72d208948000cf9?s=5479faebf95fcb1721000011
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/5479faebf95fcb1721000011/baskets/4cab7060f72d208948000d0e?s=5479faebf95fcb1721000011
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/5479faebf95fcb1721000011/baskets/54787b8ef95fcb74b4000074?s=5479faebf95fcb1721000011
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/5479faebf95fcb1721000011/baskets/4cab7060f72d208948000cf1?s=5479faebf95fcb1721000011
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/5479faebf95fcb1721000011/baskets/4cab7060f72d208948000d01?s=5479faebf95fcb1721000011
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/5479faebf95fcb1721000011/baskets/54787e1df95fcb68e100004f?s=5479faebf95fcb1721000011
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/5479faebf95fcb1721000011/baskets/4cab7060f72d208948000d13?s=5479faebf95fcb1721000011
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/5479faebf95fcb1721000011/baskets/4cab7060f72d208948000d18?s=5479faebf95fcb1721000011
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Tijdschriften 
 
Onderstaande tijdschriften kunnen in de Leeszaal van je Bib geconsulteerd worden. 
 

Leven (Vlaamse Liga tegen kanker, 1999-) 
Leven is het driemaandelijkse magazine van Kom op tegen Kanker voor mensen die kanker (gehad) 
hebben en mensen uit hun omgeving. Het blad is volledig gratis. 
 
 
 
 
 

 
Kankerinfo  
Uitgegeven door de Stichting Tegen Kanker. Kankerinfo, ons driemaandelijks magazine, wordt gratis 
opgestuurd naar alle donateurs van de Stichting. Je leest er tips en diepgaande artikels over kanker 
en oncologische onderzoek in, maar ook heel wat informatie over de actualiteit van Stichting tegen 
Kanker gedurende het voorbije trimester 
 
 

Voor de jeugd 

Informatieve boeken voor de jeugd (- 6 jaar) 
 

Lucas en de ziekte die kanker heet (Stefaan Boonen, 2014)) 

Mini-Info Jeugd (oranje) : Mens-Lichaam  Ziek-Gezond 
Als bij de moeder van kleuter Lucas (borst)kanker wordt geconstateerd, verandert er veel voor het 
gezin. De behandeling van de moeder vanaf de operatie, chemotherapie, bestraling en de genezing, 
worden in dit prentenboek gevolgd door Lucas. Hij vertelt vanuit de ik-persoon over wat hij 
meemaakt en hoe hij zich voelt. Gelukkig wordt hij gestimuleerd om erover te praten, thuis en ook 
op school. Helder gekleurde, herkenbare schilderingen tonen het hele ziekteproces waarbij angst en 

verdriet, maar ook vrolijke afleiding de revue passeren. 
 

Mama’s borst is ziek (Hanneke De jager, 2012) 

Mini-Info Jeugd (oranje) : Mens-Lichaam  Ziek-Gezond 
Op positieve en begrijpelijke wijze wordt uitleg gegeven over mama’s ziekte. De lay-out is 
kunstzinnig, aantrekkelijk en zeer beeldend door de vrolijke collages, waarin de auteur tekenen en 
schilderen combineert met geknipte afbeeldingen van kleurige stoffen en breiwerk, draadjes wol en 
gescheurde letters. Het resultaat is een uniek beeldverhaal met een vrolijke uitstraling en 
veelzeggende details, zoals ziekenhuisramen van pillenstrips, verband met pleisters als weg en 

wielen van rolletjes leukoplast. De tekst is geschreven vanuit het perspectief van het jonge kind en staat speels in de 
paginavullende collages met duidelijke quasihandschriftletters die variëren in grootte en kleur. 
 

Bedje op de bank voor mama (Els Heesakkers, 2012) 

Mini-Info Jeugd (oranje) : Mens-Lichaam  Ziek-Gezond 
dit bijna vierkante boekje vertelt haar zoon Coen wat zijn moeder meemaakt als zij borstkanker 
heeft: van de periode van onderzoeken, het stellen van de diagnose, de behandeling tot in de 
periode erna. En wat de praktische en emotionele gevolgen zijn voor hem en zijn zus Veerle. De 
tekst op rijm loopt meestal ritmisch lekker en het behoorlijk beladen onderwerp wordt op een 
prettige, luchtige manier gebracht. Het biedt goede aanknopingspunten om met kinderen over 

de ziekte in gesprek te gaan. 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Stefan-Boonen/Lucas-en-de-ziekte-die-kanker-heet/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8986832&cs=resultlist&rctx=AS3IMW4CMRBAUQ8IodWKKCg5AE2UauUToLS5hTUbz4rBs$PEngXlBik4RI6QM1FwCKpQUL2vD87NwTUjssLcrRJqonIH2obDkMBzYD2gcESjD2FSq3bLdkCptOZQWW4PWguRR1hbGMl2OcLMnd8u28v24fQOz9fv5u@l8ef1d$WeKgnuNnWi9sia$yWKLAsNkH3J2bzw18TR99wr2Z3us6@$SNW6gyBqpELqUy5WeJ$aqVJxCxX4Bw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Hanneke-De-Jager/Mama's-borst-is-ziek/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8478963&cs=resultlist&rctx=AS3IMW7CMBSAYb9GFYqsSNBygC6IKfIJWFh7CMupX8TDzjPYL6DeoMfIETgGJ8ncuVMZmL5fPyhVgaoHRwyVaoLjgPkJ6JpsH8CQJb64SN4JfkVCliKP1L2LBVdkC8XHAy3W0wArsQPKIXl4Ub@7eTfv3u6fsP771rfN8mc7NROo94LRHT7KiPpKnDpYZOwhmZySmEjnkbzpqGOUJ$2pK$aKRdpLdI49ZmQTUpZMx1CPBbN65Qj@
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Els-Heesakkers/Bedje-op-de-bank-voor-mama/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/v/pbswinob|4423050&cs=resultlist&rctx=AS3IQQ5BMRCA4Q4ReWkkhAPYiJX0BFa27tD06bwY7ZvSziNu4BiO4DAWTuAQViysvj8@KNUHVbWOGPpqFBwHzH9AV2SbAIYs8dlF8k5wFwlZivxSNy4WnJAtFH8PtFhPLUzEtij75KGnXpv3$r2ePbcw$1z1YzG$Le$jB6hpwej289KhvhCnGoYZG0gmpyQm0qkjb2qqGeXP6lgXc8Eiq3N0jj1mZBNSlkyHUHUFsxpwhC8=
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.allesoverkanker.be/verhalen&ei=ZzZfVbSGOsGO7Qa9oIKIDg&bvm=bv.93990622,d.ZGU&psig=AFQjCNG_4JcHGDBKYRK9kz5WuNUAK2bVZA&ust=1432389584530460
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Mijn mama heeft bloot haar (Hanneke Karthaus, 2010) 

Mini-Info Jeugd (oranje) : Mens-Lichaam  Ziek-Gezond 
Hoe vertel je een jong kind over borstkanker? Dit vierkante prentenboek biedt een heel goed 
handvat. Links staat een eenvoudige tekst in gemiddeld tien zinnen, vrolijk vormgegeven in 
verschillende kleurtjes en (grote) lettertypen. Door een afwijkende kleur of groter formaat 
worden veel woorden geaccentueerd. Het verhaal wordt op een heel begrijpelijke manier 
verteld door een jongetje. Zijn moeder is ziek en blijkt borstkanker te hebben: 

 

Informatieve boeken voor de jeugd (+ 6 jaar) 
 

Het klokhuisboek over kanker (Fiona Rempt, 2010) 

Informatie Jeugd (roze) : Mens  Ziek-Gezond 
 
Iedereen wordt tegenwoordig met kanker geconfronteerd, jong en oud, in de familie, de 
school-, werk- of vriendenkring. Dit boek is bestemd voor kinderen maar ook heel interessant 
voor ouderen en gaat geen enkele vraag uit de weg. Het klokhuisboek over kanker is een open 
boek, met eerlijke antwoorden die een realistisch beeld scheppen van gevoelens en allerlei 

andere zaken die de ziekte met zich meebrengt. 
 

Kanker (Oliver Gillie, 2006) 

Informatie Jeugd (roze) : Mens  Ziek-Gezond 
 
korte hoofdstukken van voor het merendeel 2 pagina's wordt op informatieve wijze iets verteld 
over: wat is kanker, kanker in historisch perspectief, wat zijn oorzaken van kanker, wie loopt er 
risico, behandelmethoden, een aantal soorten kanker, kanker bij kinderen en het moeilijke proces 
van moeten (leren) leven met deze ziekte. De informatieis heel precies en kent weinig 

overbodigheden. Persoonlijke verhalen van kankerpatiënten wisselen de informatie af en vullen die op inlevende, 
verrijkende wijze aan. 
 

Ben ik zo angstaanjagend? : tien jongens en meisjes vertellen hoe het is om kanker te hebben 
(Daniëlle Vogels, 2004) 

Informatie Jeugd (roze) : Mens  Ziek-Gezond 
 
De samensteller van het boek geeft aan dat het de bedoeling is om andere kinderen en volwassenen 
die niet met het fenomeen en de ziekte kanker vertrouwd zijn, hierover iets meer te weten komen. 
Ze zullen dan misschien niet met hun mond vol tanden staan, staren of in een boog om mensen met 
kanker heen moeten lopen. Maar ook kinderen die zelf met kanker geconfronteerd worden (en hun 

ouders) zullen baat hebben bij het lezen van dit boek. 
 

Kanker (Angela Royston, 2006) 

Informatie Jeugd (roze) : Mens  Ziek-Gezond 
 
Kanker is een boek waarin Angela Royston stilstaat bij de definitie van kanker, en de 
verschillende soorten kanker, en toelicht hoe kanker ontdekt en vervolgens behandeld wordt. 
Ten slotte worden enkele tips gegeven om het risico op kanker te beperken. Talrijke 
kleurenfoto's doorspekken het geheel, zodat de informatie vaak nog duidelijker wordt. De 
belangrijkste troef is toch wel de zeer duidelijke taal en de overzichtelijke lay-out. Kortom, de 

tekst is informatief, helder en direct. 
 
 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Fiona-Rempt/Het-klokhuisboek-over-kanker/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7710374&cs=resultlist&rctx=AS3IMW7CMBSAYT9QVUUWEogcgAUxRT4BY9dewXLqF@Gw89zaLyD2Dj1Gj8DI1OPkEEzNkOn79YNSS1BV74hhqVbBccA8A7oi2wUwZIkvLpJ3gh$RkKXIlLpzseCGbKE4PdBiPfWwEdujnJKHhfp$G4@jsf57h@p50@f9$ufwu3qA2haM7rQrA$orcWrhNWMHyeSUxET6GsibllpGmWk$22KuWKS5ROfYY0Y2IWXJdA7VUDCrF47wDw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Oliver-Gillie/Kanker/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3009600&cs=resultlist&rctx=AS3IsQ3CMBBAUR8RgihCAsEALBB5kjR0VJaDL8ph5wz2JYiFqJiDoahIQfW$PihVgCoHSwyF2njLHtMfqEoynQdNhniygZwVvARClixzVp0NGXdkMoX5QSXG0QA7MQNKHx0s1Of0bt7N$nWGw@dZbNU$Y7D9MY9YPYhjC6uEHUSdYhQd6D6S0y21jPKnvrVZPzBLPQVr2WFC1j4mSXT15ZgxqSUH$AE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Danielle-Vogels/Ben-ik-zo-angstaanjagend-tien-jongens-en/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2755532&cs=resultlist&rctx=AS3IsQ3CMBBAUR8RgihCAsEALBB5kjR0VJaDL8ph5wz2JYiFqJiDoahIQfW$PihVgCoHSwyF2njLHtMfqEoynQdNhniygZwVvARClixzVp0NGXdkMoX5QSXG0QA7MQNKHx0s1Of0bt7N$nWGw@dZbNU$Y7D9MY9YPYhjC6uEHUSdYhQd6D6S0y21jPKnvrVZPzBLPQVr2WFC1j4mSXT15ZgxqSUH$AE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Angela-Royston/Kanker/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3029601&cs=resultlist&rctx=AS3IsQ3CMBBAUR9RhEKEBIIB6KgiT5Ka0nLwRRx2zmBfQGzACAyRoZiDCgqq9@VBqQJUNVhiKNTSW@aY@kBdkek9aDLENxvIWcFjIGTJ8su6tyHjmkym8HtQi3E0wFrMgHKKDmbqfZjaqV28DGw@j3L13KtNxmBPuzxifSeOHcwT9hB1ilF0oOtITnfUMcqf5tJlfccszS1Yyw4TsvYxSaKzr8aMSZUc4As=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Hanneke-Karthaus/Mijn-mama-heeft-bloot-haar/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7923824&cs=resultlist&rctx=AS2IQQrCMBAAs4pIKYpFH$DFY8lX@EFIzRbXpBtNtoo3n$HRo0@wEb7IkxWEgRkGlBqDKjpLDGM185Y9pr$gLMi0HjQZ4rMN5KzgLhCyZBmybG3IWJHJFIYHpRhHHVRiOpR9dDBSzzu8bz@mzwfA6nOdLl6brVpmDHa@zj2WF$LYwDRhC1GnGEUHOvXkdEMNo@xVH5usL5ilPgdr2WFC1j4mSXTwRZ8xqQkH$AI=
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Hellup, mijn papa gaat dood! (Ria waccary, 2007) 

Informatie Jeugd (roze) : Mens  Dood 
Het overlijden van een ouder is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. De auteur van dit 
boek maakte zoiets van dichtbij mee: de vader van haar achtjarige neefje overleed aan 
slokdarmkanker. Deze gebeurtenis vormt de basis van dit boek. Het verhaal wordt beschreven 
vanuit het perspectief van een jongetje, in feite het neefje van de auteur. In 26 korte hoofdstukjes 
lees je over zijn vader die niet meer beter kan worden en na een lang ziekbed, zo'n anderhalf jaar 
later, kiest voor actieve euthanasie. Ook het begin van het rouwproces van het kind komt aan 

bod. Het boek is geschikt voor kinderen vanaf een jaar of 8 die in een soortgelijke situatie zitten, maar ook voor hun 
vriendjes of klasgenootjes. 
 

Prentenboeken 
 

Vuur en vlam: hoe kanker alles dooft behalve de herinnering (Geert De Kockere, 2012) 
Jeugd: Prentenboeken 3+(roze) : KO 
De drakenman en drakenvrouw spuwen samen met hun twee drakenkinderen graag vuur. Op en 
avond lukt het de drakenvrouw niet meer, er ‘krinkelt alleen wat rook op’. Ze blijkt ziek te zijn en 
moet een zware kuur ondergaan. Heel langzaam krabbelt ze weer overeind, maar dan gaat het 
toch nog helemaal mis en moeten drakenman en de kinderen afscheid van haar nemen. Zoals de 
ondertitel al aangeeft wordt hier het proces van het afscheid nemen beschreven van een geliefde 
die ongeneeslijk ziek is. 

 
Het hart van mama (Pascale De Snijder, 2011) 
Jeugd: Prentenboeken 3+(roze) : voorleesverhalen : SN 5+ 
Als mama van de dokter te horen krijgt dat ze ‘kanker’ heeft, staat het hele gezin een 
moeilijke tijd te wachten. Een tijd van ziekenhuisbezoeken en, als jong kind, thuisblijven 
met papa of een tijdje bij opa en oma slapen. Als mama eindelijk weer thuis is (afgeteld 
op de stempelkalender), gaat ze samen met de jij-persoon, het jonge kind, een schatkist 
maken. Een schatkist vol herinneringen: gekke-bekken-foto’s, stempelhanden en lieve 
briefjes. Want de mooie herinneringen aan mama blijven, op deze manier, voor altijd 

zichtbaar aanwezig. 
 

Jeugdboeken vanaf 6 jaar (blauw) 
 

Bloemetjes voor Jolien (Peter Henderix, 2012) 
Jeugd: Boeken 6+ (blauw): HE 
Jolien vertelt over de laatste maanden uit het leven van haar ongeneeslijk zieke moeder en over haar 
goede verstandhouding met hun Irakese buurvrouw Yildiz. Als het ernaar uitziet dat haar moeder niet 
meer terugkeert uit het ziekenhuis, verhuist Jolien naar Yildiz. De bloemetjes uit de titel zijn de 
bloemetjes op de hoofddoek van Yildiz. Jolien krijgt de hoofddoek nadat Yildiz die liefdevol om haar 
hoofd heeft gedaan, zodat Jolien niet nog natter, en misschien wel ziek wordt van de regen. 
 

Krullen (Hilde Vandermeeren, 2003) 
Jeugd: Boeken 6+ (blauw): VA 
Zus is ziek, zo ziek dat haar haar uitvalt, zo ziek dat ze nog nauwelijks kan gaan. Broer wil zus 
helpen, hij knipt het haar van zijn pop en bindt de blaadjes met touwtjes aan de bomen vast 
zodat ze niet vallen. Op mama's vraag hoe lang nog, antwoordde de dokter immers: "Tot de 
blaadjes van de bomen vallen." Soms is zus woedend en soms huilt ze, maar als ze naar het 
land van Sneeuwwitje mag, is ze dolblij. Samen dromen ze van kastelen achter de wolken. Wat 
me het meeste aansprak in dit verhaal is de volgehouden bedwongen toon, die je ook 

terugvindt in de getemperde kleuren van de illustraties, met een bijzondere plaats voor het dromerige. De auteur 
vertelt het verhaal in een sobere stijl zodat het nergens sentimenteel wordt. 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Peter-Henderix/Bloemetjes-voor-Jolien/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8685166&cs=resultlist&rctx=AS2IQQrCMBAAsxaRUgRFH$DFo$RJITVbXJNuNNla@YRf0YOgT@AFPsaTCsLADANKFaDK1hJDocbessf0F1QlmcaDJkN8sIGcFVwHQpYs36waGzJOyWQK3weVGEctTMW0KJvoYKBuF3ief0xed4D5$1Rel5PH8qhmGYPdLHKHVU8caxglbCDqFKPoQPuOnK6pZpS@Vrs66x6zrA7BWnaYkLWPSRJtfdllTGrIAT4=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Hilde-Vandermeeren/Krullen/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2581046&cs=resultlist&rctx=AS2IQQrCMBAAs4pIKYKiD@DiUfKkmJotrkk3mmxbvPkCj77CgwcPPsE3eVJBGJhhQKkhqKKxxDBUE2@ZY@oLyoJM7UGTIe5sIGcFt4GQJcs3y9qGjDMymcL3QSnGUQMzMQ3KLjoYqOsNXpcf0@MDYPE$FffV9LnaqHnGYHfL3GLZE8cKxglriDrFKDrQsSWnK6oY5a@1ocq6xyzrLljLDhOy9jFJor0v2oxJjTjABw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ria-Waccary/Hellup-mijn-papa-gaat-dood!/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7040031&cs=resultlist&rctx=AS2IQQrCMBAAsxaRUgRFH$DFo$RJITVbXJNuNNlavPkK3$BJPHjwFR59jCcVhIEZBpQqQJWtJYZCjb1lj$kvqEoyjQdNhvhgAzkruA6ELFm$WTU2ZJySyRS$DyoxjlqYimlRNtHBQF2fcL@8mJxfAPP3sbwtJ4@lCdQsY7CbRe6w6oljDaOEDUSdYhQdaN$R0zXVjPLXaldn3WOW1SFYyw4TsvYxSaKtL7uMSQ05wAc=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Geert-De-Kockere/Vuur-en-vlam-hoe-kanker-alles-dooft-behalve/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8262021&cs=resultlist&rctx=AS2IOwoCMRBAM4rIsgj$DmBjKTlSzJpZHJOdaDLrYmfpMbb0CNbWnshKBeHBezxQagiqaCwxDNXEW@aY@oKyIFN70GSIzzaQs4K7QMiS5ZtlbUPGGZlM4fugFOOogZmYBmUfHQzUs4fX9cf8dgdYvi@F9LHe9hO1yBjsfpVbLDviWME4YQ1RpxhFBzq15HRFFaP8tTlWWXeYZXMO1rLDhKx9TJLo4Is2Y1IjDvAB
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Pascale-De-Snijder/Het-hart-van-mama-een-schatkist-vol-liefde/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8350884&cs=resultlist&rctx=AS2IOwoCMRBAM4rIsgj$DmBjKTlSzJpZHJOdaDLrYmfpMbb0CNbWnshKBeHBezxQagiqaCwxDNXEW@aY@oKyIFN70GSIzzaQs4K7QMiS5ZtlbUPGGZlM4fugFOOogZmYBmUfHQzUs4fX9cf8dgdYvi@F9LHe9hO1yBjsfpVbLDviWME4YQ1RpxhFBzq15HRFFaP8tTlWWXeYZXMO1rLDhKx9TJLo4Is2Y1IjDvAB
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Dansen voor Lara (Rianne Verwoert, 2011) 
Jeugd: Boeken 6+ (blauw): VE 
Lara en Emma (9) zijn hartsvriendinnen. Ze zitten samen op school en op streetdance. De oudere 
meisjes op de balletschool pesten Emma en Lara. Als Lara heel erg ziek blijkt te zijn, staat Emma er 
alleen voor. Totdat ze onverwachts hulp krijgt. Intussen doen ze er op school alles aan om geld in te 
zamelen voor stichting KiKa: Kinderen Kankervrij 
 
 

Jeugdboeken vanaf 9 jaar (geel) 
 

Voetballen in de hemel (Anke Kranendonk, 2013) 
Jeugd: Boeken 9+ (geel): KR 
Kiet, een jongen die gek is op voetbal, en die om de kneepjes van het vak te leren vooral beroep doet 
op zijn coole oom Levy, moet in dit boek leren omgaan met het verlies van diezelfde oom, die een 
gezwel in zijn darmen heeft. ‘Een paddenstoel in je tuinslang', zegt Kiet. 
Het probleem wordt ook in deze nieuwe editie nogal snel onthuld en het boek draait vooral om de 
beleving van kleine Kiet die tegelijkertijd met verlies en nieuw leven geconfronteerd wordt. Want zijn 
mama is hoogzwanger en weldra krijgt hij er een klein zusje bij. Zowel deze heuglijke gebeurtenis als 

het voetballen verlichten de zware thematiek. 

 
Mammie! Mammie! (Jaak Dreesen, 1995) 
Magazijn Jeugd JM 1050 
De tienjarige Harm is zwaar ziek. Zijn moeder vecht voor hem met alle liefde die ze heeft. Als Harms 
ziekenhuisvriend sterft, laat Harm ook de moed zakken. Zijn moeder blijft echter vechten, ten koste van 
zichzelf. Ten slotte geeft Harm zich gewonnen; er is weer hoop. Een verhaal met een emotionele 
ondergrond. In droombeelden worden de emoties van moeder weergegeven. De wanhoop en 
frustraties van Harm worden gevoelig verwoord. Vanaf 11j. 
 

Een tien voor talent (Jolanda Horsten, 2011) 
Jeugd: Technisch Lezen (geel): geel M5 HO 
Eva kan prachtig viool spelen. Maar sinds haar zusje aan kanker is overleden, wil zij haar viool niet 
meer aanraken. Ze is van plan nooit meer te spelen. Alleen voor het concert voor de stichting Stop 
Kinderen Kanker Nu wil zij een uitzondering maken. Ze weet niet dat haar vriendinnen een plannetje 
hebben bedacht, om haar talent weer een kans te geven. 

 
 
Klus4Run (Casper markesteijn, 2009) 
Jeugd: Technisch Lezen (geel): geel E6 MA 
Marieke en Annelies willen geld inzamelen voor de Roparun, een estafetteloop die geld inzamelt voor 
mensen met kanker. Ze zetten een klussenbedrijf op en organiseren een rommelmarkt. AVI-E6. Vanaf 
ca. 9 jaar. 

 
 
Lang leve saai! ( Joke Janssen, 2013) 
Jeugd: Boeken 9+ (geel): JA 
Op zaterdag 31 december schrijft Petra in haar dagboek: ‘Dit was het gekste jaar ever! Het leek wel 
een eerste-keer-jaar: de eerste keer ongesteld, de eerste keer een bh, de eerste keer een coole 
poetshulp, de eerste keer gezoend tegen mijn zin, de eerste keer opgepakt door een gorilla, de 
eerste keer verliefde bejaarden gezien enzovoorts, enzovoorts. Het ergste dit jaar was: de eerste keer 
een moeder met kanker. Het leukste dit jaar was: de eerste keer een genezen moeder zonder 
kanker.’ Om dan te eindigen met: ‘Ik hoef geen nieuwe, spannende dingen meer mee te maken, geef 

mij maar saai! Lang leve saai!!’ 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Rianne-Verwoert/Dansen-voor-Lara/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7860129&cs=resultlist&rctx=AS2IQQrCMBAAsxaRUgRFH$DFo$RJITVbXJNuNNla@YRf0YOgT@AFPsaTCsLADANKFaDK1hJDocbessf0F1QlmcaDJkN8sIGcFVwHQpYs36waGzJOyWQK3weVGEctTMW0KJvoYKBuF3ief0xed4D5$1Rel5PH8qhmGYPdLHKHVU8caxglbCDqFKPoQPuOnK6pZpS@Vrs66x6zrA7BWnaYkLWPSRJtfdllTGrIAT4=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Anke-Kranendonk/Voetballen-in-de-hemel/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8710969&cs=resultlist&rctx=AS2IQQrCMBAAsxaRUgRFH$DFo$RJITVbXJNuNNla@YRf0YOgT@AFPsaTCsLADANKFaDK1hJDocbessf0F1QlmcaDJkN8sIGcFVwHQpYs36waGzJOyWQK3weVGEctTMW0KJvoYKBuF3ief0xed4D5$1Rel5PH8qhmGYPdLHKHVU8caxglbCDqFKPoQPuOnK6pZpS@Vrs66x6zrA7BWnaYkLWPSRJtfdllTGrIAT4=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jaak-Dreesen/Mammie-!-mammie-!/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|1554828&cs=resultlist&rctx=AS2IQQrCMBAAsxaRUgRFH$DFo$RJITVbXJNuNNlavPkK3$BJPHjwFR59jCcVhIEZBpQqQJWtJYZCjb1lj$kvqEoyjQdNhvhgAzkruA6ELFm$WTU2ZJySyRS$DyoxjlqYimlRNtHBQF2fcL@8mJxfAPP3sbwtJ4@lCdQsY7CbRe6w6oljDaOEDUSdYhQdaN$R0zXVjPLXaldn3WOW1SFYyw4TsvYxSaKtL7uMSQ05wAc=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jolanda-Horsten/Een-tien-voor-talent!/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8066987&cs=resultlist&rctx=AS2IQQrCMBAAsxaRUgRFH$DFo$RJITVbXJNuNNlavPkK3$BJPHjwFR59jCcVhIEZBpQqQJWtJYZCjb1lj$kvqEoyjQdNhvhgAzkruA6ELFm$WTU2ZJySyRS$DyoxjlqYimlRNtHBQF2fcL@8mJxfAPP3sbwtJ4@lCdQsY7CbRe6w6oljDaOEDUSdYhQdaN$R0zXVjPLXaldn3WOW1SFYyw4TsvYxSaKtL7uMSQ05wAc=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Casper-Markesteijn/Klus4run/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7294716&cs=resultlist&rctx=AS2IQQrCMBAAsxaRUgRFH$DFo$RJITVbXJNuNNlavPkK3$BJPHjwFR59jCcVhIEZBpQqQJWtJYZCjb1lj$kvqEoyjQdNhvhgAzkruA6ELFm$WTU2ZJySyRS$DyoxjlqYimlRNtHBQF2fcL@8mJxfAPP3sbwtJ4@lCdQsY7CbRe6w6oljDaOEDUSdYhQdaN$R0zXVjPLXaldn3WOW1SFYyw4TsvYxSaKtL7uMSQ05wAc=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Joke-Janssen/Lang-leve-saai!/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8747869&cs=resultlist&rctx=AS2IQYoCMRAA04rIEITV3Qd48Sh5UsiYHuxNpqNJzwz$wFcsvmDZgwdf4lF8h6dVEAqqKFBqDKpqHTGM1Sw4DpjfAl2RbQIYssS9i$Sd4CYSshR5pm5cLDgnWyg$H2ixnlqYi21RtsnDSJ2vcP99sfi5AXw9Dvpv9XFZHeE0U58Fo9suS4d6IE41TDM2kExOSUykfUfe1FQzylvrXV3MgEXWfXSOPWZkE1KWTN$h6gpmNeEI@w==
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Een vader voor altijd (Dolf Verroen, 2010) 
Jeugd: Boeken 9+ (geel): VE 
In een beklijvende scène wordt de vader van protagonist Ruben in allerijl naar het ziekenhuis 
gebracht. Al snel volgt het genadeloze verdict 'darmkanker', wat vanuit Rubens kinderlijke fantasie 
nogal plastisch omschreven wordt. In de peergroup, waar het onderwerp 'vaders' een heikel punt 
blijkt, vindt Ruben steun en toeverlaat. 
 
 
Wolf (Sophie Swerts Knudsen, 2009) 
Jeugd: Boeken 9+ (geel): SW 
De tienjarige Seppe heeft kanker en put kracht uit zijn dagdromen over Amerikaanse indianen en 
totemdieren. Zijn strijd wordt gekleurd door de angst van de ouders en de warme vriendschap 
tussen hem en de verpleegster Katinka, die indiaans bloed heeft en het beste in hem bovenhaalt. Op 
een kinderkankerafdeling valt weinig vreugde te rapen: Seppe is vaak misselijk en doodmoe, en 
vindt voortdurend plukken haar op zijn hoofdkussen. Rolstoel en chemo zijn dagelijkse kost. Hij mist 
zijn vrienden en voelt haarfijn aan hoe zijn ouders zichzelf niet meer zijn. Bovendien voelt hij zich tot 

zijn eigen verbazing aangetrokken tot Teresa, die al enkele maanden op de afdeling ligt en er erg aan toe is. 
 
Nog enkele oudere boeken voor die leeftijd 
 
De dodelijke pijp (Luc Descamps, 2001)     magazijn jeugd JM 3023 
Stella, mijn ster (karin Klinge Lindboe, 2006)    Jeugd: Boeken 9+ (geel): KI 
Twee tieten in een envelop (Wim Daniëls, 2009)   Jeugd: Boeken 9+ (geel): DA 
Het monster van mama (marleen Mutseaers, 2007)   Jeugd: Boeken 9+ (geel): MU 
Knobbelmonsters en ander gespuis (Marleen Mutsaers, 2008)  Jeugd: Boeken 9+ (geel): MU 
De zomer van de snoek (Jutta Richter, 2005)    Jeugd: Boeken 9+ (geel): RI 
 

Jeugdboeken vanaf 12 jaar (groen) 
 
Tessa vecht terug (Anne-Rose Hermer, 2008) 
Jeugd: Boeken 12+ (groen): HE 
Tessa is een gewone tiener die vaak ruziet met haar jongere broertje en een leuke jongen leert 
kennen. Haar moeder maakt zich echter zorgen omdat ze vaak moe is. De doktersresultaten zijn erg 
confronterend: Tessa heeft leukemie. Auteur Anne Rose Hermer legt duidelijk uit wat leukemie is, 
wat een oncologe doet [lees meer] en wat chemo kan aanrichten. Tessa maakt voor zichzelf uit dat ze 
geen pruik wil. Het leestechnisch niveau is AVI 7, wat inhoudt dat de zinnen ongeveer acht à tien 

woorden bevatten. Door het eenvoudige taalgebruik en de bladschikking lijkt het boek op het eerste gezicht vooral 
geschikt voor kleinere kinderen, maar inhoudelijk gezien richt het zich tot tieners. 
 

De zilveren brug (Anders Johansen, 2006) 
Magazijn Jeugd JM 2402 
Kristoffer (13, ik-figuur) is al maanden bang dat zijn ouders gaan scheiden. Als zijn vader hem 
meeneemt op kanotocht door Zweden, is hij dan ook bang dat deze tocht een 'goedmakertje' is voor 
het slechte nieuws dat hij te horen zal krijgen. Het nieuws is echter nog slechter dan hij had kunnen 
vermoeden. 
 
 
Sarah: verder zonder jou (Brigiite Minne, 2008) 
Jeugd: Boeken 14+ (rood): WA 
In dit boek is Karel na de dood van zijn vriendinnetje Sarah de gevangene van zijn opgekropt verdriet. 
De smeekbeden en verwijten van zijn vriendin Lily dringen nauwelijks tot hem door en ook de hulp 
van zijn moeder aanvaardt hij niet. Zijn verdriet verwerkt hij op zijn eigen manier: hij schrijft (jaren 
later blijkbaar!) zijn herinneringen neer. In vrolijke anekdotes reconstrueert hij hun kindertijd en 
schetst hij een ideaalbeeld van zijn vriendinnetje. Ook hun pubertijd romantiseert hij, het liefst in een 
aangepaste, lyrische omgeving. Wanneer de ziekte zich bij Sarah manifesteert, verglijden de 

anekdotes geleidelijk in een lang verhaal met de allures van een droom, 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=selah+sue&x=0&y=0
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Dolf-Verroen/Een-vader-voor-altijd/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7792614&cs=resultlist&rctx=AS2IQYoCMRAA04rIEITV3Qd48Sh5UsiYHuxNpqNJzwz$wFcsvmDZgwdf4lF8h6dVEAqqKFBqDKpqHTGM1Sw4DpjfAl2RbQIYssS9i$Sd4CYSshR5pm5cLDgnWyg$H2ixnlqYi21RtsnDSJ2vcP99sfi5AXw9Dvpv9XFZHeE0U58Fo9suS4d6IE41TDM2kExOSUykfUfe1FQzylvrXV3MgEXWfXSOPWZkE1KWTN$h6gpmNeEI@w==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Sophie-Swerts-Knudsen/Wolf/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7319447&cs=resultlist&rctx=AS2IQQrCMBAAsxaRUgRFH$DFo$RJITVbXJNuNNla@IEP8BGexKMv8Si$w5MKwsAMA0oVoMrWEkOhxt6yx@QXVCWZxoMmQ3ywgZwVXAdClizfrBobMk7JZArfB5UYRy1MxbQom$hgoC4PeF1@TM5PgPn7WN6Wk@vyBGqWMdjNIndY9cSxhlHCBqJOMYoOtO@I6ZpqRvlrtauz7jHL6hCsZYcJWfuYJNHWl13GpIYc4AM=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Anne-Rose-Hermer/Tessa-vecht-terug/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7222409&cs=resultlist&rctx=AS2IMYoCMRRA82cQGcKCogewsZQcKWTMH@wm87Ob@HHYbsstPYW1paXsWfYIVlYqCA@e44FSNaimd8RQq4@gOGB$C3RDtgtgyBIfXCTvBLeRkKXIM3XnYsE52ULx$UCL9dTDXGyPskseKnW7VqefF8v@vwqW9299Xs8u6yP8arUoGN1uVQbUI3FqYZqxg2RySmIifQ3kTUsto7y1$WyLGbHI5hCdY48Z2YSUJdM$NEPBrCYc4QE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Anders-Johansen/De-zilveren-brug/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3044999&cs=resultlist&rctx=AS2IMYoCMRRA82cQGcKCogewsZQcKWTMH@wm87Ob@HHYbsstPYW1paXsWfYIVlYqCA@e44FSNaimd8RQq4@gOGB$C3RDtgtgyBIfXCTvBLeRkKXIM3XnYsE52ULx$UCL9dTDXGyPskseKnW7VqefF8v@vwqW9299Xs8u6yP8arUoGN1uVQbUI3FqYZqxg2RySmIifQ3kTUsto7y1$WyLGbHI5hCdY48Z2YSUJdM$NEPBrCYc4QE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Brigitte-Minne/Sarah-verder-zonder-jou/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7099564&cs=resultlist&rctx=AS2IMYoCMRRA82cQGcKCogewsZQcKWTMH@wm87Ob@HHYbsstPYW1paXsWfYIVlYqCA@e44FSNaimd8RQq4@gOGB$C3RDtgtgyBIfXCTvBLeRkKXIM3XnYsE52ULx$UCL9dTDXGyPskseKnW7VqefF8v@vwqW9299Xs8u6yP8arUoGN1uVQbUI3FqYZqxg2RySmIifQ3kTUsto7y1$WyLGbHI5hCdY48Z2YSUJdM$NEPBrCYc4QE=
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Sterrenhemel (Johanna Thydell, 2005) 
Jeugd: Boeken 12+ (groen): Th 
Jenna Wilsson is 13. En dus zit zowat alles in haar leven fout: ze worstelt met haar uiterlijk, ze heeft te 
weinig vriendinnen, ze kampt met een onbeantwoorde liefde... Ze voelt zich saai en veel te gewoon, 
op school lijkt het wel alsof niemand haar schijnt op te merken. Ze is wat ze noemen 'zo'n stille'. Toch 
is niet alles in Jenna's puberleven zo gewoon als het lijkt; [lees meer] haar moeder heeft namelijk 
kanker; ze is zo ziek dat ze zou kunnen doodgaan. De toon van het boek wordt gezet door het gedicht 
dat Jenna's verhaal voorafgaat, geschreven tijdens een les Zweeds: "Als jij doodgaat, mama, bega ik 

zelfmoord. / Dat doe ik. / Dan bega ik zelfmoord. / Nee, toch niet. / Je zegt niet zelfmoord begaan. / Je zegt zelfmoord 
plegen / en je zegt een eind aan je leven maken. / Oké. / Als jij doodgaat, mama, maak ik een eind aan mijn leven". 

 
Voor altijd (Susanne Wittpennig, 2011) 
Jeugd: Boeken 12+ (groen): WI 
Wanneer bij haar moeder kanker wordt geconstateerd, stort Maaikes wereld in. Gelukkig vindt ze bij 
Domenico veel steun, maar Domenico’s vroegere leven als bendelid bedreigt nu ook de veiligheid van 
Maaike. Ook voelt Domenico zich verantwoordelijk voor het zoontje van zijn omgekomen 
tweelingbroer, dat opgroeit bij zijn verslaafde moeder. Gelukkig is er een goed contact met 
Domenico’s Noorse vader, maar heeft hij grote problemen met zijn moeder die in de prostitutie zit. 

Dankzij een gesprek met Maaikes klassenlerares die haar een time-out van een halfjaar voorstelt en een gesprek met 
dominee Siebolt ziet het ernaaruit dat het komende jaar voor Maaike en Domenico toch positief kan uitpakken. 
 
Nog enkele oudere boeken voor die leeftijd 
 
Een kei in een rivier (Herman Van campenhout, 2001) Magazijn Jeugd JM 426 – JM 3652 – JM 3654 
Jacht in het dochter (Monica Hughes, 1999)    Magazijn Jeugd JM 344 
Het jaar met Anne (Nina Rauprich, 1998)    Magazijn jeugd JM 691 

Jeugdboeken vanaf 14 jaar (rood) 
 

Mams (Marjan van Abeelen, 2013) 
Jeugd: Boeken 14+ (rood): AB 
 
Veertienjarige, dyslectische vmbo-scholier Madelief houdt veel van haar moeder. Maar dan komt de 
huisarts met het onheilspellende bericht, dat moeder terminaal kanker heeft. Net als Madelief zijn 
ook haar vader en jongere zusje Roos erg aangedaan door de naderende dood van moeder. Om haar 
woede en verdriet te verwerken begint Madelief met een (digitaal) dagboek. 
 
Zac & Mia (A.J. Betts, 2014) 
Jeugd: Boeken 14+ (rood): BE 
 
Zac (17) heeft leukemie en ligt in het ziekenhuis. Op een dag komt Mia op de afdeling. Ze heeft 
botkanker. Langzaamaan ontstaat er een bijzondere vriendschap tussen de twee, die ook nadat ze uit 
het ziekenhuis zijn zeer waardevol blijkt. Vanaf ca. 15 jaar. 
 
 
The look (Sophia bennett, 2013) 
Jeugd: Boeken 14+ (rood): BE 
 
Als de mooie 17-jarige Ava lymfeklierkanker blijkt te hebben, breekt een moeilijke tijd voor haar aan. 
Haar twee jaar jongere zus Ted is een slungelachtige, onzekere tiener. Dat een modellenbureau net 
Ted – en dus niet Ava – opmerkt, lijkt dan ook onbegrijpelijk. De modebewuste Ava weet haar zus, die 
lak heeft aan mode, er evenwel toe te bewegen om het modellenwerk ernstig te nemen. Ted doet het 
om haar zieke zus afleiding te bezorgen. Samen worstelen ze zich door een hoop complicaties. 

 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=selah+sue&x=0&y=0
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Johanna-Thydell/Sterrenhemel/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2816277&cs=resultlist&rctx=AS2IMYoCMRRA82cQGcKCogewsZQcKWTMH@wm87Ob@HHYbsstPYW1paXsWfYIVlYqCA@e44FSNaimd8RQq4@gOGB$C3RDtgtgyBIfXCTvBLeRkKXIM3XnYsE52ULx$UCL9dTDXGyPskseKnW7VqefF8v@vwqW9299Xs8u6yP8arUoGN1uVQbUI3FqYZqxg2RySmIifQ3kTUsto7y1$WyLGbHI5hCdY48Z2YSUJdM$NEPBrCYc4QE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Susanne-Wittpennig/Voor-altijd/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8132332&cs=resultlist&rctx=AS2IMWrDMBRA9W1KMSKQpD1Al4xGRxJy9I1@JX8l0ndCthyhR$iUuWO30it1yJApLgQevMcDpWpQzeiIoVaL4Dhgfgh0Q7YPYMgSH1wk7wS3kZClyJy6d7HgimyhOD@QYj2NsBI7ogzJQ6X$fqrL$Z@19beC19tJf22W35sP$Fyol4LRDW9lQn0kTh08Z$whmZySmEj7ibzpqGOUh9pdV8wRi7SH6Bx7zMgmpCyZ3kMzFczqiSPcAQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marjan-Van-Abeelen/Mams/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8781878&cs=resultlist&rctx=AS2IQWrDMBAAtTalGBFI0j6glxyNniTkaI23kleJtE7IPS@oqcc8occ$ovce$oW8IKe4EBiYYUCpGlQzOmKo1SI4DpgfAt2Q7QMYssQHF8k7wW0kZCkyp$5dLLgiWyjOD7RYTyOsxI4oQ@JQqetv9fPxz@r8V8Hr7aS@NsvvzSdcFuqlYHTDW5lQH4lTB88Ze0gmpyQm0n4ibzrqGOWhdtcVc8Qi7SE6xx4zsgkpS6b30EwFs3riCHc=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/A-J-Betts/Zac-Mia/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8976977&cs=resultlist&rctx=AS2IQWrDMBAAtTalGBFI0j6glxyNniTkaI23kleJtE7IPS@oqcc8occ$ovce$oW8IKe4EBiYYUCpGlQzOmKo1SI4DpgfAt2Q7QMYssQHF8k7wW0kZCkyp$5dLLgiWyjOD7RYTyOsxI4oQ@JQqetv9fPxz@r8V8Hr7aS@NsvvzSdcFuqlYHTDW5lQH4lTB88Ze0gmpyQm0n4ibzrqGOWhdtcVc8Qi7SE6xx4zsgkpS6b30EwFs3riCHc=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Sophia-Bennett/The-look-twee-zussen-hun-dromen-en-de/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8675509&cs=resultlist&rctx=AS2IQWrDMBAAtTalGBFI0j6glxyNniTkaI23kleJtE7IPS@oqcc8occ$ovce$oW8IKe4EBiYYUCpGlQzOmKo1SI4DpgfAt2Q7QMYssQHF8k7wW0kZCkyp$5dLLgiWyjOD7RYTyOsxI4oQ@JQqetv9fPxz@r8V8Hr7aS@NsvvzSdcFuqlYHTDW5lQH4lTB88Ze0gmpyQm0n4ibzrqGOWhdtcVc8Qi7SE6xx4zsgkpS6b30EwFs3riCHc=
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Een lied voor Jackson (Celia Bryce, 2013) 
Jeugd: Boeken 14+ (rood): BR 
M egan (14) moet naar het ziekenhuis om behandeld te worden voor een hersentumor. Ze komt op 
de kinderafdeling terecht met allemaal jongere kinderen en Jackson, een jongen van 16. Jackson 
heeft veel jonge fans op de afdeling. Megan kan hem in het begin niet uitstaan, maar langzaam maar 
zeker raakt ze op hem gesteld. 
 
 
Een nieuwe zomer, een nieuw begin (Morgan matson, 2013) 
Jeugd: Boeken 14+ (rood): MA 
De zeventienjarige Taylor Edwards ontvlucht liever heikele situaties in plaats van de confrontatie aan 
te gaan. Nu haar ongeneeslijk zieke vader echter zijn laatste zomer met het gezin in hun 
vakantiehuisje wil doorbrengen, ziet Taylor zich voor een tweevoudige opdracht geplaatst: enerzijds 
moet ze haar vaders langzame aftakeling aanvaarden, anderzijds dient ze de confrontatie aan te gaan 
met gebeurtenissen uit het verleden 
 
Inger (Petra Messelink, 2013) 
Jeugd: Boeken 14+ (rood): ME 
 
De 14-jarige Inger heeft onlangs haar zusje Merel verloren aan kanker. Ze vindt het moeilijk haar 
leven weer op te pakken, maar wil haar ouders daar niet mee lastigvallen. Ze zoekt contact met 
Gwendolien, die zich op haar website ervaringsdeskundige noemt omdat ze zelf ook een zusje heeft 
verloren. Maar als Inger zich steeds ongemakkelijker voelt onder Gwendoliens vreemd dwingende 
aandacht, gaat ze met klasgenoot en ex-vriend Maarten op onderzoek uit. Behalve over het 

ontdekken van de waarheid omtrent Gwendolien gaat dit mooie, aangrijpende boek vooral over het omgaan met het 
verlies van een dierbare. 
 

Zeven minuten na middernacht (Patrick Ness, 2013) 
Jeugd: Boeken 14+ (rood): NE 
Het hoofdpersonage is de dertienjarige Conor O’Malley, wiens moeder lijdt aan een terminale 
vorm van kanker. Conor voelt zich behoorlijk eenzaam en worstelt met een duister geheim, dat 
hem tergt in terugkerende nachtmerries. Op een nacht komt de taxusboom op de begraafplaats 
achter zijn huis tot leven en belooft hem drie verhalen te vertellen, waarna Conor zelf het vierde 
verhaal moet vertellen, dat van zijn nachtmerrie. 
 

Afscheidsbrief (Bobje Goudsmit, 2004) 
Jeugd: Boeken 14+ (rood): WA 
Dit ontroerende boek vertelt het verhaal van de 15-jarige Anicke, die aan kanker lijdt. Een jaar later 
is ze dood. In een brief schrijft haar beste vriendin Marit het relaas van hun vriendschap en het 
onvermijdelijke afscheid. Als giechelende jonge tieners ontmoeten ze elkaar op de eerste schooldag 
in de middelbare school. Al gauw worden ze onafscheidelijk. Zoals echte hartsvrienden delen ze hun 
zielenroerselen tot in het kleinste detail. Plots komt echter het verschrikkelijke bericht van Anickes 
ziekte. Marit probeert zo goed als ze kan haar vriendin bij te staan in het vreselijke 

aftakelingsproces. Na haar dood rest enkel nog de rouw. Maar net het immense verdriet helpt Marit om volwassen te 
worden 
 

Als flamingo’s op het schoolplein staan (Wendy Wunder, 2011) 
C Jeugd: Boeken 14+ (rood): WU 
am, een cynisch 16-jarig meisje dat terminaal ziek is, heeft in het ziekenhuis te horen gekregen dat ze 
waarschijnlijk het einde van de zomer niet zal halen. Wanneer Cams moeder hoort dat er in Promise, 
een dorp aan de oostkust, wonderen gebeuren, neemt ze Cam en haar zus hier meteen mee naartoe. 
Cam houdt zich halsstarrig vast aan haar cynisme, maar ze moet toegeven dat er wonderlijke dingen 
gebeuren in Promise. Zo strijkt er een troep flamingo’s neer terwijl die normaal nooit in Promise 
komen. 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Celia-Bryce/Een-lied-voor-Jackson/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8842742&cs=resultlist&rctx=AS2IQWrDMBAAtTalGBFI0j6glxyNniTkaI23kleJtE7IPS@oqcc8occ$ovce$oW8IKe4EBiYYUCpGlQzOmKo1SI4DpgfAt2Q7QMYssQHF8k7wW0kZCkyp$5dLLgiWyjOD7RYTyOsxI4oQ@JQqetv9fPxz@r8V8Hr7aS@NsvvzSdcFuqlYHTDW5lQH4lTB88Ze0gmpyQm0n4ibzrqGOWhdtcVc8Qi7SE6xx4zsgkpS6b30EwFs3riCHc=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Morgan-Matson/Een-nieuwe-zomer-een-nieuw-begin/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8464682&cs=resultlist&rctx=AS2IQWrDMBAAtTalGBFI0j6glxyNniTkaI23kleJtE7IPS@oqcc8occ$ovce$oW8IKe4EBiYYUCpGlQzOmKo1SI4DpgfAt2Q7QMYssQHF8k7wW0kZCkyp$5dLLgiWyjOD7RYTyOsxI4oQ@JQqetv9fPxz@r8V8Hr7aS@NsvvzSdcFuqlYHTDW5lQH4lTB88Ze0gmpyQm0n4ibzrqGOWhdtcVc8Qi7SE6xx4zsgkpS6b30EwFs3riCHc=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Petra-Messelink/Inger/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8847370&cs=resultlist&rctx=AS2IQWrDMBAAtTalGBFI0j6glxyNniTkaI23kleJtE7IPS@oqcc8occ$ovce$oW8IKe4EBiYYUCpGlQzOmKo1SI4DpgfAt2Q7QMYssQHF8k7wW0kZCkyp$5dLLgiWyjOD7RYTyOsxI4oQ@JQqetv9fPxz@r8V8Hr7aS@NsvvzSdcFuqlYHTDW5lQH4lTB88Ze0gmpyQm0n4ibzrqGOWhdtcVc8Qi7SE6xx4zsgkpS6b30EwFs3riCHc=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Patrick-Ness/Zeven-minuten-na-middernacht/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8829050&cs=resultlist&rctx=AS2IQWrDMBAAtTalGBFI0j6glxyNniTkaI23kleJtE7IPS@oqcc8occ$ovce$oW8IKe4EBiYYUCpGlQzOmKo1SI4DpgfAt2Q7QMYssQHF8k7wW0kZCkyp$5dLLgiWyjOD7RYTyOsxI4oQ@JQqetv9fPxz@r8V8Hr7aS@NsvvzSdcFuqlYHTDW5lQH4lTB88Ze0gmpyQm0n4ibzrqGOWhdtcVc8Qi7SE6xx4zsgkpS6b30EwFs3riCHc=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Bobje-Goudsmit/Afscheidsbrief/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3040289&cs=resultlist&rctx=AS2IMYoCMRRA82cQGcKCogewsZQcKWTMH@wm87Ob@HHYbsstPYW1paXsWfYIVlYqCA@e44FSNaimd8RQq4@gOGB$C3RDtgtgyBIfXCTvBLeRkKXIM3XnYsE52ULx$UCL9dTDXGyPskseKnW7VqefF8v@vwqW9299Xs8u6yP8arUoGN1uVQbUI3FqYZqxg2RySmIifQ3kTUsto7y1$WyLGbHI5hCdY48Z2YSUJdM$NEPBrCYc4QE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Wendy-Wunder/Als-flamingo's-op-het-schoolplein-staan/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8139644&cs=resultlist&rctx=AS2IQWrDMBAAtTalGBFI0j6glxyNniTkaI23kleJtE7IPS@oqcc8occ$ovce$oW8IKe4EBiYYUCpGlQzOmKo1SI4DpgfAt2Q7QMYssQHF8k7wW0kZCkyp$5dLLgiWyjOD7RYTyOsxI4oQ@JQqetv9fPxz@r8V8Hr7aS@NsvvzSdcFuqlYHTDW5lQH4lTB88Ze0gmpyQm0n4ibzrqGOWhdtcVc8Qi7SE6xx4zsgkpS6b30EwFs3riCHc=
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Jeugdfilm 
 

Planta 4A (Antonio Mercero, 2003)    kin film PLAN 

verhaal is gesitueerd op de vierde verdieping van een groot ziekenhuis. Drie jongens 
van in de leeftijd van 15 tot 17 jaar die aan botkanker lijden delen er lief en leed: ze 
houden rolstoelraces, bespioneren mooie meisjes, plagen de verpleegsters en staan 
elkaar bij in de revalidatie. 
 
 

 

Voor volwassenen 

Informatieve boeken voor volwassenen 

Handboek kanker: hoe je reguliere en alternatieve behandelingen optimaal kunt 
combineren (Henk Fransen, 2014)  605.1 
Een handboek dat nauwelijks stelling kiest voor reguliere of alternatieve therapieën, 
maar op grond van onderzoek en ervaring beide benaderingen combineert om zo tot 
een compleet behandelplan te komen. Dus naast het wegnemen van de tumor, als dat 
kan, met zo nodig bestraling en/of chemotherapie, adviezen wat betreft alternatieve 
behandeling, leefstijl, voeding, reiniging en versterking van weerstand. De auteur richt 

zich op mensen die kanker hebben – bijna de helft van de bevolking krijgt er vroeg of laat mee te 
maken – maar adviseert ook op het gebied van preventie. Tussendoor staan vragen van cliënten – vaak 
kritisch of sceptisch – die hij begripvol beantwoordt. Het uitgangspunt is steeds: doe waar je je toe 
aangetrokken voelt, en als iets niet kan, richt dan de aandacht op wat wèl kan. Een positieve instelling 
is een belangrijke anti-oxidant. Behandelopties, stappenplannen, therapieën, voedingsadviezen, een 
vloedgolf aan informatie komt op de lezer af, niet altijd even overzichtelijk. Inhoudsopgave, index en 
bijlagen compenseren dit minpuntje. 
 

Het verhaal van kanker : de ontrafeling van het grootste mysterie in de geneeskunde 
(George Johnson, 2014)   605.91 

Deze bekende wetenschapsjournalist weeft twee lijnen dooreen. Enerzijds zijn vrouw 
die uitgezaaide baarmoederkanker krijgt en tenslotte geneest, anderzijds een zeer 
uitgebreid overzicht over kanker in het algemeen. Historisch vanaf kanker in botten bij 
dinosaurussen en andere fossielen, via het vóórkomen van kanker bij oude volkeren 
naar allerlei omgevingsfactoren als mogelijke oorzaak, over chemicaliën, straling van 

zendmasten, therapieën, dieetfactoren enzovoort. Hij praat met wetenschappers, bezoekt congressen 
en doet uitvoerig literatuuronderzoek. Het resultaat is een zeer boeiend boek over allerlei soorten 
kanker, dat door de medische terminologie niet altijd gemakkelijk leest maar dat door zijn relativerend 
vermogen prettiger is dan het bekende 'De keizer aller ziektes' van Siddhartha Mukherjee (2011)*, dat 
een wat andere insteek heeft. Aanbevolen voorlichting over de achtergronden van kanker en 
oncologische research. 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Antonio-Mercero/Planta-4a/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3085708&cs=resultlist&rctx=AS2IQQrCMBAAsxaRUgRFDx71ASVPCqnZ4pp0o8lW8ewnfIQHTz7CJ@VkBWFghgGlClBlZ4mhUHNv2WP6C6qSTOtBkyG$2EDOCu4DIUuWMavWhoxLMpnC$KAS46iDpZgO5RAdTNR7mHyePzavewHr4TZ97BZqlTHYwzb3WF2JYwOzhC1EnWIUHejck9MNNYzyV31qsr5ilvoSrGWHCVn7mCTR0Zd9xqSmHOAL
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Henk-Fransen/Handboek-kanker-hoe-je-reguliere-en/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9215475&cs=resultlist&rctx=ATWNQQ5BMRBAO0TkayQkHMDCUnoAF5A4RNOv82O0f0o72DqBM1haOoFTOIKDsGD1Xt7mgVJdUFXriKGrhsFxwPwD6IpsE8CQJT65SN4JbiIhS5Gv6sbFgmOyheK3gRbrqYWx2BZlmzx01HX1Wr6Wo@caJs$BvszUfX4bPqb@kT4Tpxr6GRtIJqckJtLhSN7UVDPKD4t9XcwZiyxO0Tn2mJFNSFky7UJ1LJhVjyN8AA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/George-Johnson/Het-verhaal-van-kanker-de-ontrafeling-van/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9082253&cs=resultlist&rctx=ATWNQQ5BMRBAO0TkayQkHMDCUnoAF5A4RNOv82O0f0o72DqBM1haOoFTOIKDsGD1Xt7mgVJdUFXriKGrhsFxwPwD6IpsE8CQJT65SN4JbiIhS5Gv6sbFgmOyheK3gRbrqYWx2BZlmzx01HX1Wr6Wo@caJs$BvszUfX4bPqb@kT4Tpxr6GRtIJqckJtLhSN7UVDPKD4t9XcwZiyxO0Tn2mJFNSFky7UJ1LJhVjyN8AA==
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Omgaan met kanker: een emotionele handleiding voor mensen met kanker en hun 
omgeving (Nathalie Cardinaels, 2014)   605.91 

Na 'Mindfulness bij borstkanker' (2011)* nu van dezelfde schrijfster een niet-medisch-
technisch handboek met adviezen wat betreft de begeleiding op emotioneel gebied 
voor ieder die met kanker te maken krijgt: de patiënten zelf, mensen in hun omgeving 
en hulpverleners. Het eerste deel behandelt ontstaan, behandeling en prognose. In het 
vervolg gaat de auteur in op de vaak traumatische ervaring die dit alles met zich mee 

brengt. Het gaat over angst, over wanhoop en hoop, mogelijkheden en rechten. (Voor)oordelen als 
'stress kan kanker veroorzaken' en 'positief denken leidt tot genezing' worden ontzenuwd. Het laatste 
deel wijst op de rol die mindfulness kan spelen bij de verwerking. De patiënt wordt heel direct 
aangesproken, maar de diversiteit aan mogelijke reacties maakt dat de auteur onbedoeld soms toch in 
algemeenheden vervalt. 
 

Bang voor kanker: hoe kun je helpen? (Goedele Van Eedom, 2014) 605.91 

De auteur is als theologe werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven en pastoraal 
medewerkster in een ziekenhuis waar ze mensen met kanker begeleidt. In dit boek 
geeft ze een overzicht van wat zij in dit werk meemaakt, onderbouwd met theoretische 
overwegingen, analyses en gegevens uit de literatuur. Centraal motief is 
'doodsgerelateerde angst': het motief dat kanker het imago heeft van een dodelijke 
ziekte speelt een centrale rol in het betoog. Niet alleen wat dit betreft is dit een boek 

dat in Vlaanderen meer 'thuis' hoort dan in Nederland, waar inzake psychologie van kanker juist veel 
meer wordt benadrukt dat kanker niet altijd tot de dood leidt. Ook de samenhang van psychologie en 
pastorale begeleiding van zieken die hier als vanzelfsprekend ex- en impliciet in de tekst verweven is, 
past in dit perspectief. Onder deze voorbehouden is het bruikbaar. 
 

Mindfulness bij herstel van kanker: leer stap voor stap omgaan met je behandeling en 
krijg je leven terug (Linda E. Carlson, 2014)  605.91 

Door de diagnose kanker kan ons leven helemaal op zijn kop komen te staan. We 
worden geconfronteerd met de vergankelijkheid van alles en van het leven. 
Verschillende angsten steken dan de kop op. Dit boek geeft veel hoop om te herstellen 
na kanker. Door middel van het mindfulnessprogramma MBCR, ontwikkeld door de 
Amerikaan Jon Kabat-Zinn, leert men beter omgaan met de gevolgen van kanker, met 

de symptomen en emoties, zoals angst. Door de alledaagse oefeningen van mindfulness te volgen kan 
men daar meer grip op krijgen. Wetenschappelijk onderbouwd kan men door middel van een reeks 
praktische oefeningen, vanuit het boeddhisme, meer vreugde en gezondheid gaan ervaren. Zowel 
tijdens de behandelingen als erna. De grondhouding is acceptatie, niet oordelen, mildheid en 
vriendelijkheid met alles wat zich voordoet. 
 

Stop darmkanker: kennis delen kan levens redden (Luc Colemont, 2014) 

De auteur is al meer dan vijfentwintig jaar maag- en darmspecialist in Antwerpen en 
oprichter van de Vereniging Zonder Winstoogmerk (Belgische variant van de 
Nederlandse Algemeen Nut Beogende Instelling) 'Stop Darmkanker'. In dit boek geeft hij 
een voor een breed publiek bestemd totaaloverzicht van kennis over darmkanker. De 
focus ligt op vroeg-diagnostiek; meer dan bij veel andere vormen van kanker is 
darmkanker effectief te behandelen wanneer de ziekte tijdig onderkend wordt èn geeft 

juist darmkanker vaak al in de eerste stadia symptomen die, als men er alert op is, adequate 
behandeling nog mogelijk maken. Aangenaam en voor iedereen toegankelijk geschreven, levendige 
lay-out, functionele illustraties, wetenschappelijk uiteraard verantwoord; de Vlaamse herkomst is 
nauwelijks merkbaar in de stijl van het Nederlands. Geen index of literatuurverwijzingen en geen 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nathalie-Cardinaels/Omgaan-met-kanker-een-emotionele-handleiding/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9041145&cs=resultlist&rctx=ATWNQQ5BMRBAO0TkayQkHMDCUnoAF5A4RNOv82O0f0o72DqBM1haOoFTOIKDsGD1Xt7mgVJdUFXriKGrhsFxwPwD6IpsE8CQJT65SN4JbiIhS5Gv6sbFgmOyheK3gRbrqYWx2BZlmzx01HX1Wr6Wo@caJs$BvszUfX4bPqb@kT4Tpxr6GRtIJqckJtLhSN7UVDPKD4t9XcwZiyxO0Tn2mJFNSFky7UJ1LJhVjyN8AA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Goedele-Van-Edom/Bang-voor-kanker-hoe-kun-je-helpen/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8986969&cs=resultlist&rctx=ATWNQQ5BMRBAO0TkayQkHMDCUnoAF5A4RNOv82O0f0o72DqBM1haOoFTOIKDsGD1Xt7mgVJdUFXriKGrhsFxwPwD6IpsE8CQJT65SN4JbiIhS5Gv6sbFgmOyheK3gRbrqYWx2BZlmzx01HX1Wr6Wo@caJs$BvszUfX4bPqb@kT4Tpxr6GRtIJqckJtLhSN7UVDPKD4t9XcwZiyxO0Tn2mJFNSFky7UJ1LJhVjyN8AA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Luc-Colemont/Stop-darmkanker-kennis-delen-kan-levens-redden/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8987159&cs=resultlist&rctx=ATWNQQ5BMRBAO0TkayQkHMDCUnoAF5A4RNOv82O0f0o72DqBM1haOoFTOIKDsGD1Xt7mgVJdUFXriKGrhsFxwPwD6IpsE8CQJT65SN4JbiIhS5Gv6sbFgmOyheK3gRbrqYWx2BZlmzx01HX1Wr6Wo@caJs$BvszUfX4bPqb@kT4Tpxr6GRtIJqckJtLhSN7UVDPKD4t9XcwZiyxO0Tn2mJFNSFky7UJ1LJhVjyN8AA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Linda-E-Carlson/Mindfulness-bij-herstel-van-kanker-leer-stap/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8987161&cs=resultlist&rctx=ATWNQQ5BMRBAO0TkayQkHMDCUnoAF5A4RNOv82O0f0o72DqBM1haOoFTOIKDsGD1Xt7mgVJdUFXriKGrhsFxwPwD6IpsE8CQJT65SN4JbiIhS5Gv6sbFgmOyheK3gRbrqYWx2BZlmzx01HX1Wr6Wo@caJs$BvszUfX4bPqb@kT4Tpxr6GRtIJqckJtLhSN7UVDPKD4t9XcwZiyxO0Tn2mJFNSFky7UJ1LJhVjyN8AA==
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'nuttige adressen' of website-adressen. De zakelijke informatie wordt afgewisseld met 
ervaringsverhalen van patiënten. 
 

Romans voor volwassenen 
 

Onze borst: dagboek van kanker (lander Deweer, 2015)  romans DEWE 

Een jong stel in de bloei van hun leven komt in een turbulente tijd terecht wanneer bij 
haar borstkanker wordt geconstateerd. Waar er eerst toekomstplannen werden 
gemaakt, die bestonden uit verre reizen, het kopen van een huis en het krijgen van 
kinderen, staat nu overleven voorop. Voor het sympathieke Vlaamse stel volgt een 
onzekere tijd. Ze gunnen de lezer een kijkje in hun leven vanaf het moment van de 
diagnosestelling. In dagboekvorm, vanuit de partner geschreven, wordt de lezer van dag 

tot dag meegenomen in de gedachten, gevoelens en behandelingen die ondergaan worden. Lief en 
leed worden met ons gedeeld. Tevens wordt er inzicht gegeven in de keuzes waarvoor zij staan in deze 
heftige periode. Serieus verhaal, waarin hier en daar humor is verweven. Dit boek is eerlijk en 
hartverscheurend. Het onderwerp trekt en treft een breed publiek. Hoewel beide hoofdpersonen niet 
bij naam genoemd worden, is het boek zo intiem geschreven dat je volledig opgaat in het verhaal en je 
het boek maar moeilijk weg kunt leggen. Minder vlot geschreven dan Kluuns ‘Komt een vrouw bij de 
dokter’, maar zeker een goede aanvulling in dit genre! 
 

Weglopen is geen optie: mijn verhaal over topsport, kakner en hoop (Lindsey De Grande, 
2015) 

Romans GRAN 
Het verhaal van een topatlete die chronische kankerpatiënte wordt 'Ja juffrouw, er is 
toch iets aan de hand', zei de professor. 'U hebt chronische leukemie.' Ik heb wat? 
Kanker? Ik? Als aan de grond genageld staarde ik de prof aan. De grond, die stilaan onder 
m'n voeten wegzakte. Eén kort zinnetje, dat m'n wereld deed instorten. Mijn wereld, 

waarin ik de ene seconde nog een jonge, gezonde topsporter ben, op weg naar de Olympische Spelen, 
en een fractie later als chronisch zieke en kankerpatiënte me een weg door het leven moet banen. De 
toekomst van Lindsey De Grande oogt stralend wanneer ze in 2011 naar een knappe zesde plaats op 
het Europees Kampioenschap loopt. Maar dan slaat het noodlot toe. In een ontroerend 
dagboekverhaal vertelt ze over de rollercoaster aan emoties en gebeurtenissen van de afgelopen 
jaren. Hoe ze haar eigen weg volgt, zoekend en zwoegend naar een nieuw evenwicht. Een evenwicht 
waarin kanker noodgedwongen een plaats opeist. Maar in haar zoektocht blijft ze van één ding 
overtuigd. Dat hoop en liefde alles overwinnen... Altijd. 
 

Een weeffout in onze hersenen (John Green, 2014)  young adults  GREE 
Hazel (16, ik-figuur) leeft in ‘reservetijd’. Dankzij een experimenteel medicijn en 
permanente zuurstoftoediening kan zij de kanker nog even op afstand houden. Maar 
hoe lang nog? Vanwege die onzekerheid biedt zij aanvankelijk weerstand tegen de 
toenadering van Augustus (17), die mede dankzij de amputatie van een onderbeen 
genezen lijkt te zijn van botkanker. De auteur verweeft op de van hem bekende 
ironisch-humoristische wijze bijeenkomsten met zieke lotgenoten, de relatie met 

ouders, de ‘kankervoordelen’ en beschouwingen over leven, liefde en dood en de herinnering aan de 
doden met elkaar. Vlot leesbaar door de afwisseling van dialoog en filosofische bespiegelingen. 
Metafictie, in de vorm van een fictieve roman vormt een ingenieuze dubbele laag. Een belangrijke 
wending vindt plaats in en rond het Anne Frankhuis in Amsterdam. De auteur weet op indringende 
wijze de diepste gevoelens van kinderen met kanker en die van hun ouders weer te geven, zonder 
sentimenteel of zwaarmoedig te worden. Hij is bekend van o.a. 'Paper towns' en 'Will Grayson, Will 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lander-Deweer/Onze-borst-dagboek-van-kanker/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9300501&cs=resultlist&rctx=ATWNsQ3CMBAA@SCEQpQCiQGAPvIYmQJZDv6Ix84b7AfajEHJGKmYg1mooIDqTtccKDUFVfSWGKaq8pY9ph$gLMh0HjQZ4qsN5KzgPhCyZPlq2dmQcUkmU@g2KMU46mEppkc5RAcTNe7ezbvZDgFWz0U1bNR9@YJHNW7$q@JGHFuYJ$wg6hSj6EDnCzndUssoP9SnNusbZqmvwVp2mJC1j0kSHX1xyZjUjAN8AA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lindsey-De-Grande/Weglopen-is-geen-optie-mijn-verhaal-over/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9289651&cs=resultlist&rctx=ATWNsQ3CMBAA@SCEQpQCiQGAPvIYmQJZDv6Ix84b7AfajEHJGKmYg1mooIDqTtccKDUFVfSWGKaq8pY9ph$gLMh0HjQZ4qsN5KzgPhCyZPlq2dmQcUkmU@g2KMU46mEppkc5RAcTNe7ezbvZDgFWz0U1bNR9@YJHNW7$q@JGHFuYJ$wg6hSj6EDnCzndUssoP9SnNusbZqmvwVp2mJC1j0kSHX1xyZjUjAN8AA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Green-1977/Een-weeffout-in-onze-sterren/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9167890&cs=resultlist&rctx=ATWNsQ3CMBAA@UQIhSgFEvQg0SKPwRiWgz@isfMG$wMtI1BSIUZgAuZgFioooLrTNQdKFaDKzhJDoWpv2WP6AaqSTOtBkyE$2kDOCm4CIUuWr1atDRknZDKFb4NKjKMOJmI6lG10MFAXfK@f6$VNYPoc1$eFus5fcK8fs@$qOhHHBkYJW4g6xSg60KEnpxtqGOWH1b7J$oRZVsdgLTtMyNrHJIl2vuwzJjXkAB8=
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Grayson'. Winnaar Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs 2013. Filmeditie met de filmposter als omslag en 
achterin enkele foto's uit de film*. Een absolute aanrader voor alle tieners én hun ouders. Vanaf ca. 15 
jaar. 
 

Leef! (Laura Maaskant, 2015)    romans MAAS 

De auteur, Laura Maaskant, is tevens hoofdpersoon (ik-figuur) in dit aangrijpende 
verhaal over een jong meisje dat als 15-jarige zeer slecht nieuws te verwerken krijgt. 
Kanker is een nietsontziende ziekte die iedereen ongeacht leeftijd en leefwijze kan 
krijgen van het ene op het andere moment. Dit verhaal geeft een kijkje in de afgelopen 
vijf jaren van haar turbulente leven. Als tiener wil je je met alleen leuke dingen 
bezighouden en je laten meesleuren in al het moois dat het leven je te bieden heeft. Dit 

alles moet ze echter inleveren. Alhoewel het revalidatieproces slopend is, probeert ze toch al het 
moois van het leven aan te grijpen. 'Pluk de dag' is haar credo. Als de kanker terugkeert, verandert 
haar gevecht in een acceptatie van wat onvermijdelijk gaat komen, waarbij ze haar leven omarmt 
zonder een laatste lijstje wensen af te lopen. Achterin kun je via een QR-code de genoemde 
muzieknummers beluisteren. Het boek inspireert en grijpt je bij de keel. Leef nu – het is later dan je 
denkt. Laura is al op jonge leeftijd wijs geworden en probeert haar kijk op het leven over te brengen op 
iedereen die getroffen door ziekte door moeilijke tijden moet zien te raken. Vanaf ca. 15 jaar. 
 

De tijd is op (Willem Melchior, 2014)   romans MELC 
de zomer van 2012 kreeg Melchior namelijk te horen dat hij keelkanker had en begon 
een lang traject van onderzoeken, behandelingen, en existentiële twijfels waarvan hij 
hier in dagboekvorm verslag doet. Daarbij valt op dat de angst en onzekerheid rond de 
kanker bijna in evenwicht wordt gehouden door een andere problematiek: het feit dat 
Melchior het roken zal moeten opgeven. Het roken maakt dermate deel uit van zijn 
schrijfactiviteiten dat daarmee zijn hele schrijversbestaan op de helling komt te staan. 

Wat meteen opvalt aan dit boek, is het gebrek aan pathetiek. Melchior houdt vaak een zekere 
ironische afstand tot de dingen en laat zich niet meeslepen door emoties. Het boek is ook zeer 
nadrukkelijk als een dagboek opgevat, met personen (familie en vrienden) die in medias res 
verschijnen zonder dat wordt toegelicht wie ze zijn. 
 

Stadium IV (Sander Kollaard, 2015)     Romans KOLL 

Tijdens de proefrit met hun nieuwe camper krijgt Sarie (62 jaar, ex-lerares 
aardrijkskunde), vrouw van Barend (64, gepensioneerd politieman) een toeval. Ze wordt 
opgenomen en blijkt uitgezaaide kanker te hebben: ongeneeslijk, niet-kleincellig 
longcarcinoom, stadium IV. In plaats van hun plan voor een trektocht door Europa 
besluiten ze naar Öland te reizen, het idyllische Zweedse eiland waar in 1968 hun liefde 
onstuimig begon. Barend, fors van postuur, kerngezond, levenskunstenaar, 

‘dossiertijger’, probeert de plotselinge chaos en radeloosheid in zijn leven te bestrijden met het lezen 
van wetenschappelijke verhandelingen, aanleggen van lijstjes, strikt hanteren van regels, en wijdt zich 
vol overgave aan de verzorging van zijn vrouw, die de kunst van het sterven onder de knie probeert te 
krijgen. Totdat Barend een drastisch besluit neemt. Sfeervol, ontroerende, ‘vanuit het hart’ 
geschreven, niet-chronologisch vertelde, psychologische roman, met subtiele details (knikker, stenen 
keilen), waarin Kollaard (1961) evenwichtig afstand neemt van beschrijvingen van goedkope, 
clichématige emoties. 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Laura-Maaskant/Leef!/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9407420&cs=resultlist&rctx=ATWNsQ3CMBAA@SCEQpQCiQGAPvIYmQJZDv6Ix84b7AfajEHJGKmYg1mooIDqTtccKDUFVfSWGKaq8pY9ph$gLMh0HjQZ4qsN5KzgPhCyZPlq2dmQcUkmU@g2KMU46mEppkc5RAcTNe7ezbvZDgFWz0U1bNR9@YJHNW7$q@JGHFuYJ$wg6hSj6EDnCzndUssoP9SnNusbZqmvwVp2mJC1j0kSHX1xyZjUjAN8AA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Willem-Melchior/De-tijd-is-op/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8934217&cs=resultlist&rctx=ATWNsQ3CMBAA@UQIhSgFEvQg0SKPwRiWgz@isfMG$wMtI1BSIUZgAuZgFioooLrTNQdKFaDKzhJDoWpv2WP6AaqSTOtBkyE$2kDOCm4CIUuWr1atDRknZDKFb4NKjKMOJmI6lG10MFAXfK@f6$VNYPoc1$eFus5fcK8fs@$qOhHHBkYJW4g6xSg60KEnpxtqGOWH1b7J$oRZVsdgLTtMyNrHJIl2vuwzJjXkAB8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Sander-Kollaard/Stadium-IV/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9394711&cs=resultlist&rctx=ATWNsQ3CMBAA@SCEQpQCiQGAPvIYmQJZDv6Ix84b7AfajEHJGKmYg1mooIDqTtccKDUFVfSWGKaq8pY9ph$gLMh0HjQZ4qsN5KzgPhCyZPlq2dmQcUkmU@g2KMU46mEppkc5RAcTNe7ezbvZDgFWz0U1bNR9@YJHNW7$q@JGHFuYJ$wg6hSj6EDnCzndUssoP9SnNusbZqmvwVp2mJC1j0kSHX1xyZjUjAN8AA==
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Hallo allemaal, m’n moeder die is kaal (Berdioen Stenberg, 2014) romans STEN 
Tijdens een zorgeloze picknick in het park met een studievriendin ontdekt Berdien 
Stenberg bij het corrigeren van een onwillige bh ineens een knobbeltje in haar borst, 
een ontdekking die haar hele leven overhoop zal gooien. Het helingsproces, met alle 
risico's, angst en pijn, staat voor de deur en ze gooit zich er vol in. Het blijkt een proces 
dat aan alle aspecten van het leven raakt. Bijzonder debuut van de bekende 
Nederlandse musicus. In een pittige, persoonlijke mix van directe spreektaal en 

prachtig gecomponeerde soms poëtische beschrijvingen, ontstaat een mooi, indringend verslag van 
haar strijd tegen deze ziekte, vervlochten met de onsuccesvolle strijd van een dierbare vriendin die 
enige tijd daarvoor plaatsvond. Ervaringen worden met gusto, humor en kritische precisie beschreven. 
In beide verhalen komt zowel de kracht als het kwetsbare van strijd tegen kanker naar voren, met 
onverwachte wendingen en raakvlakken. Facetten van liefde (zoals vriendschap, kinderen, de steun 
van de partner) en levensvreugde geven een warme kern aan dit eerlijke en zeer boeiende boek. 

 
Leef, nu ik er niet meer ben (Joris Verbeeck, 2014) 
 
Bart is 16 wanneer er een tumor in zijn borstkas gevonden wordt. Hij krijgt chemo, wordt 
geopereerd en geneest. Maar helaas wordt hij na twee zorgeloze jaren een tweede keer 
ziek. En een derde keer. En een vierde keer. Zes jaar na zijn eerste diagnose wordt Bart 
terminaal verklaard. Je zou je voor minder boos, verdrietig of angstig voelen. Maar niet 
Bart. Vanaf dag één aanvaardt hij zijn lot en besluit hij om de tijd die hem rest vooral 

positief in te vullen. Door zelf zoveel mogelijk te genieten van de kleine momenten van geluk. Door de 
mensen die hem dierbaar zijn, te troosten en te begeleiden. En door mensen te inspireren tot 
levensvreugde. In Leef, nu ik er niet meer ben zijn Bart en Joris afwisselend aan het woord over Barts 
ziekte en wat die heeft betekend in hun leven. Een bron van kracht voor mensen die hetzelfde lot 
beschoren zijn, voor wie afscheid moet nemen van een dierbare of voor wie een moeilijke periode 
doormaakt. 
 
Nog enkele romans voor volwassenen 

 
Alleen haar zusje kan haar redden (Sophie Van den Bergh, 2013) romans BERG 
Jonah (Helen Brown, 2013)       romans BROW 
Onze chemobaby (Andy Cools, 2013)     romans COOL 
De sneeuwkoningin (Michzle Cunninghma, 2014)   romans CUNN 
De guts en de glorie (Roddy Doyle, 2013)     romans DOYL 
Het lijstje van mama (St John Greene, 2013)    romans GREE 
Een op negen (Mike Greenberg, 2013)     romans GREE 
Leven met een pistool op tafel (Wolfgang Herrndorf, 2014)  romans HERR 
Het liefdeslied van Queenie (Rachel Jiyce, 2015)   romans JOYC 
De onwaarschijnlijke reis van harold Fty (Rachel Joyce, 2015)  romans JOYC 
Je diepste wens (Kerry Reichs, 2013)     romans REIC 
De leesclub voor het einde van het leven (Will Schwalbe, 2013) romans SCHW 
Meneer Owitha’s gids voor tuinieren (Carol Wall, 2014)   romans WALL 
Dansen op een zijden draad (Nicky Westerhof, 2013)   romans WEST 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Berdien-Stenberg/Hallo-allemaal-m'n-moeder-die-is-kaal/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8937404&cs=resultlist&rctx=ATWNsQ3CMBAA@UQIhSgFEvQg0SKPwRiWgz@isfMG$wMtI1BSIUZgAuZgFioooLrTNQdKFaDKzhJDoWpv2WP6AaqSTOtBkyE$2kDOCm4CIUuWr1atDRknZDKFb4NKjKMOJmI6lG10MFAXfK@f6$VNYPoc1$eFus5fcK8fs@$qOhHHBkYJW4g6xSg60KEnpxtqGOWH1b7J$oRZVsdgLTtMyNrHJIl2vuwzJjXkAB8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Joris-Verbeeck/Leef-nu-ik-er-niet-meer-ben/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9048692&cs=resultlist&rctx=ATWNsQ3CMBAA@UQIhSgFEvQg0SKPwRiWgz@isfMG$wMtI1BSIUZgAuZgFioooLrTNQdKFaDKzhJDoWpv2WP6AaqSTOtBkyE$2kDOCm4CIUuWr1atDRknZDKFb4NKjKMOJmI6lG10MFAXfK@f6$VNYPoc1$eFus5fcK8fs@$qOhHHBkYJW4g6xSg60KEnpxtqGOWH1b7J$oRZVsdgLTtMyNrHJIl2vuwzJjXkAB8=
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Speelfilms voor volwassenen 
 

50/50 (Jonathan Levine, 2012) 
Amerikaanse tragi-komedie uit 2011 van Jonathan Levine, met Joseph Gordon-Levitt, 
Seth Rogen, Anna Kendrick e.a. Adam is een medewerker van een radioprogramma. Op 
zijn 27e wordt bij hem een zeldzame vorm van kanker geconstateerd. Samen met zijn 
beste vriend, zijn moeder en een jonge therapeute bij het kankercentrum leert Adam 
wat en wie het belangrijkste in zijn leven is. 
 
Biutiful (Alejandro Gonzalez Inarritu, 2011) 
Uxbal woont in een achterstandswijk van Barcelona en probeert met louche zaakjes de 
kost te verdienen. Omdat zijn vrouw manisch-depressief is en alcoholiste, zorgt hij voor 
hun twee jonge kinderen. Wanneer hij te horen krijgt dat hij aan kanker lijdt en nog 
twee maanden te leven heeft, probeert hij zijn leven op orde te brengen. 
 
Bucket list, The (Rob Reiner, 2008) 
Twee kamergenoten op een oncologieafdeling krijgen te horen dat ze ongeneeslijk ziek 
zijn en nog maar kort te leven hebben. De opvliegende miljardair en de intelligente 
automonteur besluiten samen een lijst te maken van de dingen die ze nog willen doen 
voor ze dood gaan. Ze trekken de wijde wereld in voor het grote avontuur: 
parachutespringen, autoracen, de pyramide van Cheops etc. Ze willen genieten van het 
leven en dat lukt. 

 
Decoding Annie Parker (Steven bernstein, 2014) 
Het verhaal, een tweeluik, is op de werkelijkheid gebaseerd. De film volgt het leven van 
Annie Parker (Samantha Morton), die borstkanker krijgt als ze haar moeder en zus al 
aan de ziekte heeft verloren. Ze overleeft de ziekte die tot twee keer toe terug komt. Ze 
besteedt veel energie om antwoord te krijgen op de vragen die ze heeft over de kanker 
die zo'n grote rol in haar familie speelt. Simultaan zien we Dr May-Claire King (Helen 
Hunt) die probeert aan te tonen dat borstkanker erfelijk is en uiteindelijk tegen 1990 op 

het spoor komt van de genmutatie BRCA1, een medische doorbraak. 
 

Fault in our stars, The (Josh Boone, 2014) 
De tweede film van Josh Boone is gebaseerd op de bestseller van John Green (vertaald 
als Een weeffout in onze sterren)*. De 16-jarige Hazel heeft terminale schildklierkanker, 
maar door permanente zuurstoftoediening en experimentele medicijnen blijft ze nog 
leven. Op een supportgroep voor kinderen met kanker ontmoet ze Augustus (17 jaar), 
een geestige jongen die genezen is van botkanker. De twee voelen zich tot elkaar 
aangetrokken, maar Hazel houdt de boot af, want ze wil hem geen pijn doen. Een 

belangrijke episode in het verhaal speelt zich af in Amsterdam, waar Hazel en Augustus dankzij een 
goededoelenstichting heen kunnen reizen om de schrijver van Hazels favoriete boek te ontmoeten. 

 
Guerre est déclarée, La (Valérie Donzelli, 2012) 
Het verhaal van de film is gebaseerd op hun eigen leven: een gelukkige jong stel, 
Roméo en Juliette, krijgt een zoontje, Adam, dat echter vanaf de geboorte 
gezondheidsproblemen heeft. Wanneer hij achttien maanden is, wordt geconstateerd 
dat hij een hersentumor heeft, waarna een jarenlange strijd volgt om zijn leven te 
redden. 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Alejandro-Gonzalez-Inarritu/Biutiful/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8125377&cs=resultlist&rctx=AS2MMW4CMRBFPVm2WFYUSFClygGQj2TZeICJZ8eJPQs9J6CkTJVTcAMuEeUkLBLSk97TLz4Y04DpBk@y1phF8pKwvAR9R26XwJIjOXqm6BW3TChadcp$57niklwlnjbo1UUaYKluQD3kCDPz89tezrOJ$f$9hdXtD5rrh3kP4@M@$n3ImPoTSQ6wLlhHVqaqkG3JWS3T90jRBgqC$tLmK1R7wqqbI3svEQuKTblooc@UjRWLaYXhAQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Rob-Reiner/The-bucket-list/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7093547&cs=resultlist&rctx=AS2MMW4CMRBFPVm2WFYUSFClygGQj2TZeICJZ8eJPQs9J6CkTJVTcAMuEeUkLBLSk97TLz4Y04DpBk@y1phF8pKwvAR9R26XwJIjOXqm6BW3TChadcp$57niklwlnjbo1UUaYKluQD3kCDPz89tezrOJ$f$9hdXtD5rrh3kP4@M@$n3ImPoTSQ6wLlhHVqaqkG3JWS3T90jRBgqC$tLmK1R7wqqbI3svEQuKTblooc@UjRWLaYXhAQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Steven-Bernstein/Decoding-Annie-Parker/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9276292&cs=resultlist&rctx=AS2MMY7CMBBFPRtFbBRRINFRcQDkI1k2nrCDnTHYk3AJDkDJHWg5DEegokQbJKQnvadffFCqAtX0lhgqNQ$WA$avoG3IdAE0GeLRRvJWcBsJWYpM2XY2FlyQKRSnDVoxnnpYiOlR@pKHH@U61$9nNfF7vdWwvD$guqzVyg2ff293LmFoT8TJwSxjB0nnlERHOg7ktSPHKF9tDq7oExbZjNFa9piRdUhZMu1DMxTMquYI@w==
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Komt een vrouw bij de dokter (Reinout Oerlemans, 2010) 
van de gelijknamige bestseller* (ruim 1 miljoen verkocht) van Kluun. De film vertelt het 
verhaal van Stijn; hij houdt van het leven en het leven houdt van hem. Maar dan blijkt 
zijn vrouw Carmen borstkanker te hebben. Zijn wereld stort in. Carmen en Stijn komen 
terecht in een emotionele tijd van ziekenhuis in, ziekenhuis uit, chemokuren en 
bestraling. Wat hij nooit voor mogelijk had gehouden, gebeurt; hij wordt verliefd op 
een andere vrouw. Zijn leven wordt een chaos, iedereen vraagt aandacht, het kantoor 

moet door, zijn vrouw gaat dood. 
 

Meisje met negen pruiken (Marc Rothemund, 2014) 
Sophie (Lisa Tomaschewsky) is begin twintig wanneer ze met een zeldzame vorm van 
kanker wordt opgenomen in het ziekenhuis. Tussen de chemotherapieën door 
probeert ze zoveel mogelijk van haar jonge leven te blijven genieten: ze droomt, flirt, 
danst en zoent en wordt zelfs verliefd. Sophie houdt een dagboek bij en koopt negen 
verschillende pruiken, voor elke gemoedstoestand één, waardoor ze kan 
experimenteren met verschillende aspecten van haar persoonlijkheid. 

 
My sister’s keeper (Nick Cassavetes, 2010) 
Gebaseerd op de bestseller* van Jodi Picoult. De 11-jarige Anna heeft de genetische 
eigenschappen om als bloed- en beenmergdonor te dienen voor haar zus Kate, die aan 
leukemie lijdt. Wanneer ze een nier moet afstaan, neemt ze een advocaat in de hand 
om zeggenschap te krijgen over haar eigen lichaam, hetgeen de verhoudingen binnen 
de familie zwaar onder druk zet. 
 

 
Oscar et la dame rose (Eric-Emmanuel Schmitt, 2010) 
Briefroman bestaande uit twaalf brieven, geadresseerd aan God en geschreven door 
de 10-jarige Oscar die ernstig ziek is en weet dat hij gaat sterven. Hij verzet zich heftig 
in eerste instantie maar vindt troost en berusting door tussenkomst van Madame Rose, 
een dame die kinderen in het ziekenhuis bezoekt en die hem aanraadt zijn problemen 
en vragen aan God voor te leggen. Het boek is het derde deel uit een serie, maar is 
heel goed los leesbaar. Het eerste deel 'Milarepa'* gaat over het boeddhisme, het 

tweede 'Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran'* over de soefibeweging. Dit deel handelt over het 
christendom. Gespeend van enige sentimentaliteit weet de auteur de lezer in het hart te raken en de 
laatste levensdagen van een jong kind op een reële en vaak humoristische manier te beschrijven. 
 

Restless (Gus van sant, 2012) 
Enoch wiens ouders zijn omgekomen bij een auto-ongeluk, bezoekt begrafenissen van 
wildvreemde mensen. Op een van deze plechtigheden ontmoet hij de mooie jonge 
Annabel die in een terminale fase van kanker verkeert. Zij worden verliefd. Enoch heeft 
ook een ingebeelde vriend, een Japanse kamikazepiloot en samen beleven ze de laatste 
weken van het leven van Annabel. 
 
Le temps qui reste (François Ozon, 2005) 
De dertigjarige homoseksuele Romain is een egoïstische en arrogante modefotograaf 
die alles voor elkaar lijkt te hebben: een succesvolle carrière, een mooi appartement in 
Parijs en een leuke vriend. Wanneer hij na te zijn flauwgevallen, wordt onderzocht in 
een ziekenhuis blijkt hij een tumor te hebben. Zijn kansen op overleving zijn minimaal 
en hij weigert om behandeld te worden. Hij vertelt niemand over zijn ziekte. Na een 
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http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nick-Cassavetes/My-sister's-keeper/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7685996&cs=resultlist&rctx=AS2MMY7CMBBFPRtFbBRRINFRcQDkI1k2nrCDnTHYk3AJDkDJHWg5DEegokQbJKQnvadffFCqAtX0lhgqNQ$WA$avoG3IdAE0GeLRRvJWcBsJWYpM2XY2FlyQKRSnDVoxnnpYiOlR@pKHH@U61$9nNfF7vdWwvD$guqzVyg2ff293LmFoT8TJwSxjB0nnlERHOg7ktSPHKF9tDq7oExbZjNFa9piRdUhZMu1DMxTMquYI@w==
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ruzie met zijn familie en met zijn vriend reist hij naar zijn grootmoeder die hij zijn geheim 
toevertrouwt. 
 

 Third star (Hatte Daltin, 2013) 
James, die kanker heeft, en drie oude vrienden, allen eind twintig, maken een laatste 
tripje naar de overweldigende kust van Barafundle Bay in West-Wales. Wat volgt is een 
ontroerend, maar ook komisch avontuur met gesprekken over ziekte, leven en sterven, 
vriendschap, heldenmoed en liefde.  
 

 

Cd 
 

Live for life (VZW Kom op tegen kakner, 1993) 
Deze cd werd op 28 oktober 1993 live opgenomen tijdens het 'Live for Life'-concert voor Kom Op 
Tegen Kanker in de Grenslandhallen te Hasselt. 

Strips Volwassenen 
 

Toen David zijn stem verloor (Judith Vanistendael, 2012) 
Een hartverscheurende ziekte- en familiegeschiedenis. Van de auteur van De maagd en 
de neger David heeft kanker; een verwoestende ziekte, niet alleen voor hemzelf maar 
ook voor zijn familie. Dit verhaal begint op de kruising tussen leven en dood: Miriam 
bevalt van haar eerste kind en hoort vlak daarna dat haar vader kanker heeft. Tamar, de 
jongste dochter van David, gaat op zoek naar wat de dood precies betekent en hoe je een 

ziel levend kan… lees meer houden. Paula kan het niet verkroppen dat haar man haar in de steek laat. 
David wil vooral nog één mooie reis maken. Iedereen reageert op zijn eigen manier op de onontkoombare 
dood van David. 

 
I kill giants (Joe Kelly, 2011) 
Stripverhaal over een meisje op een middelbare school dat gepest wordt. Ze is een 
buitenbeentje en vlucht in een fantasiewereld waarin reuzen een belangrijke rol spelen. 
Deze verschijnen dan ook regelmatig in deze strip die op een heel bijzondere wijze de 
wereld, zoals dit meisje die ervaart, weet weer te geven. Een computerspel als 'Dungeons 
and dragons' speelt een belangrijke rol in het verhaal, de zwart-wittekeningen zijn 
uitgevoerd in mangastijl. Achterin het boek staan enkele schetsen en leggen de tekenaar 

en scenarist hun werkwijze uit, waardoor de inspiratie die ten grondslag ligt aan deze prachtige strip 
wordt blootgelegd. Door thema en uitvoering zal deze strip vooral jongeren vanaf ca. 12 jaar 
aanspreken. 
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http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Hattie-Dalton/Third-star/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8782123&cs=resultlist&rctx=AS2MMY7CMBBFPRtFbBRRINFRcQDkI1k2nrCDnTHYk3AJDkDJHWg5DEegokQbJKQnvadffFCqAtX0lhgqNQ$WA$avoG3IdAE0GeLRRvJWcBsJWYpM2XY2FlyQKRSnDVoxnnpYiOlR@pKHH@U61$9nNfF7vdWwvD$guqzVyg2ff293LmFoT8TJwSxjB0nnlERHOg7ktSPHKF9tDq7oExbZjNFa9piRdUhZMu1DMxTMquYI@w==


Themalijst : Kanker  Openbare bibliotheek Kortrijk juni 2015   p. 18 
 

Het zotte geweld (Joris Vermassen, 2014) 
Tom Steurs is een stand-upcomedian die het allemaal niet meer ziet zitten. Zijn 
manager wil zijn slabakkende carrière nieuw leven inblazen door hem te laten 
opdraven in reclamefilmpjes en TV-spelletjes. Door de avances van een fan begint hij 
ook nog eens ernstig aan zijn relatie te twijfelen. Boven alles is er echter zijn zus Elke, 
zijn bondgenoot in de humor, de een hopeloze strijd voert tegen kanker, en die hij wil 
beschermen tegen iedereen: de dokters, hun ouders en haar echtgenoot. 

 
Chemogirl (Marisa Acocella Marchetto, 2007) 
Striptekenaar Marisa Acocella is begin veertig, schoenen- en lippenstiftverslaafd, 
een pastaverslindster, smoorverliefd en op het punt van trouwen, wanneer ze een 
knobbeltje in haar borst ontdekt. Aan de hand van haar tekenpen vertelt ze over 
haar strijd tegen borstkanker. Ze doet dit in een typisch Amerikaanse stijl, met veel 
felle kleuren, hectisch, snel en in een soms hyperkinetisch of hysterisch aandoend 
verhaal dat de lezer meteen overdondert. Het resultaat wordt als humoristisch en 

hilarisch aangeprezen, maar werkt na een tijdje lezen behoorlijk op de zenuwen. 
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