
 

BIBLIOTHEEK BORSTKLINIEK AZ SINT-BLASIUS  
 
 

1. BOEKEN VOOR VOLWASSENEN 

 
 

Leven is aanvallen 

2000, Corry Erkens 
Verhaal van een vrouw in haar strijd tegen borstkanker. Een schokkend verhaal over miscommunicatie, 
over zelfrespect en menselijkheid. 
 

Op klaarlichte dag  

2000, Jacqueline Lucas  
De auteur sprak met 7 dames die vertellen over hun leven en de plaats die de ziekte inneemt. Het zijn 7 
persoonlijke en indringende portretten over wat belangrijk is in het leven. 
 

Door de pijngrens 

2000, Lance Armstrong 
Wielrenner Lance Armstrong vertelt het verhaal over zijn strijd tegen kanker en de overwinning in de 
Tour de France. 
 

Roodborstje 

2001, Frieda Joris 
Journaliste Frieda Joris publiceerde wekelijks in Het Laatste Nieuws dagboekfragmenten over haar leven 
met kanker, haar goede en slechte dagen. Het dagboek is geen klaagzang maar een getuigenis vol angst, 
hoop en humor.  
 

De gezwollen arm na borstoperatie 

2000, Pierre Lievens, Jan Lamote, Philip Van der Veen 
Een handleiding voor patiënt, arts en kinesitherapeut, in begrijpbare taal, met woord vooraf door Paula 
Semer. 

 

Positief  je borstkanker te lijf 

2002, Mieke Verstraete en dr. Geert Luyckx 
Een vlot geschreven en positief verhaal van een patiënte die getuigt dat leven met borstkanker kàn, 
ondanks de paniek bij de diagnose en de dreiging van de ingreep en de chemotherapie. Afwisselend met 
het verhaal van Mieke Verstraete geeft haar gynaecoloog sobere en duidelijke informatie over 
borstkanker. 
 

Voedingsgids voor mensen met kanker 

1994, Sandra Beijer, Niki Doornink en Anne Wipkink  
Voeding vormt een belangrijk onderdeel van de totale zorg voor mensen met kanker. Dit boek bevat 
vragen en antwoorden voor mensen met kanker en hun omgeving. 
Een paar voorbeelden : "Kunnen vitamines kanker voorkomen ?" "Is varkensvlees slecht voor mensen 
met kanker ?" "Wat kan je het beste eten wanneer je misselijk bent ?" 
 

De stilte verbroken 

2000, Foekje Meijer – Linstra 
De auteur vertelt haar verhaal over de verwerking van borstkanker, waarbij ze aantoont dat de 
belangrijkste pijlers in een mensenleven liefde en vertrouwen zijn. 
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Stuk 

2001, Janneke Vonkeman 
De auteur interviewde acht vrouwen met uiteenlopende ervaringen. Hun verhalen zijn verhelderend en 
kunnen tot steun zijn voor iedereen die te maken krijgt met borstkanker. 
 
 

Teder Asiel 

2001, Kris Gelaude 
Een boek over een moeder oog in oog met de kanker van haar dochter… Het boek laat meebeleven hoe 
een ernstige ziekte het hele gezin raakt. 
 

De Borstkankerplaag 

2002, Marleen Finoulst en Jaak Janssens  
 “De Borstkankerplaag” geeft een overzicht van de huidige kennis over het ontstaan en de risicofactoren 
van borstkanker, een ziekte die niet alleen vrouwen maar ook meer en meer mannen treft. 
 

Overleven met kanker 

1998, Bettie Goethals en Gerd Van der Avoort 
Kankerpatiënten hebben er alle belang bij hun toekomst in eigen handen te nemen. Hun bijdrage is 
noodzakelijk om de medische behandeling zo goed mogelijk te doen slagen, om de kansen op herstel te 
verhogen en om opnieuw een kwaliteitsvol leven op te bouwen. Het boek “Overleven met kanker” 
bevat een overzicht van de ingrediënten nodig om een volwaardig leven terug te vinden.  
 

Een lichaam van lood 

2000, Maria Hendriks 
Een getuigenis over extreme vermoeidheid bij kanker. 
 

Tot hier zijn wij gekomen 

2002, Gerard Kind en Wiepke Van Coevorden 
Over de rol van partners is nauwelijks iets geschreven; de zwaarte van hun situatie wordt meestal zwaar 
onderschat. Het boek is geschreven voor mensen met kanker en hun partners en tracht een antwoord te 
bieden op vragen zoals “Hoe ben je partner van een zieke?” “Hoe ben je partner als zieke?” “Wat doet 
ziekte met je relatie?”   
 

Borstkanker met puntjes 

2002, Henk Van Daele 
In de media wordt zelden over mannen met borstkanker gerept. Henk Van daele verwoordt in dit boek 
hoe borstkanker zijn leven veranderde. Hij wou zoveel mogelijk over de ziekte weten en bundelde deze 
recente wetenschappelijke gegevens. 
 

Wistik - Zelfhulpmap 

2000, Gerda Koyen 
Deze map bevat informatie over aanvullende hulp en over de organisaties die deze hulp aanbieden. Als 
patiënt heb je immers het recht te zoeken naar de hulp die bij jou past. 
 

Wistik – Verhalenmap 

2000, Gerda Koyen 
Deze map bevat verhalen van kankerpatiënten, waarbij doorheen elk verhaal de rode draad loopt van 
een uniek mens die na de diagnose zijn eigen weg zoekt naar LEVEN. 
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Borstkanker. Mijn ervaringen als arts en borstkankerpatiënte 

2004, Sofie De Vuysere 
Dit is het openhartige verhaal van Sofie De Vuysere, een jonge radiologe bij wie op een dag borstkanker 
wordt vastgesteld. Het verhaal is erg herkenbaar voor wie bij zichzelf, een familielid of een vriendin te 
maken krijgt met borstkanker. 
 

Onze stierenvechter. Opgroeien met leukemie 

2002, Lieve Swinnen 
Een persoonlijk en openhartig relaas over een kind dat opgroeit met kanker, opgetekend door de 
moeder. 
 

Voeding als wapen tegen kanker 

2002, Simon Couvée 
De auteur behandelt uitvoerig hoe gezonde en gevarieerde voeding ons kan beschermen tegen tal van 
ziekten en kwalen. 
 

Omgaan met kanker (Basisboek) 

1996, Frank De Fever 
Dit boek is een hulpmiddel om de kwaliteit en de waardigheid van de zieke mens zo hoog mogelijk te 
houden. Het boek is bestemd voor de patiënt en zijn huisgenoten. 
 

Omgaan met kanker (Oefenboek + CD) 

1996, Frank De Fever 
De auteur leert vaardigheden aan om negatieve gedachten aan te pakken, onaangename gevoelens te 
verminderen, pijn beter te hanteren en het sociale contact te vermeerderen. 
 

Overleven met chemotherapie 

2003, Mathieu Snykers 
Dit boek behandelt de medische, sociale en psychische aspecten van deze zware behandeling vanuit de 
ervaringswereld van de patiënt en zijn gezin.  
 

De kunst van het vliegen 

2003, Jan Michael 
In deze novelle, gebaseerd op feiten uit de periode dat ze intensief met kanker te maken kreeg, vertelt 
Jan Michael helder, direct en met gevoel hoe ze de ziekte en de gevolgen ervan leert accepteren. Ze wil 
van het leven genieten. 
 

Achter de lach 

2002, Fran Drescher 
Fran Drescher is actrice èn schrijfster. Iedereen kent haar als “the Nanny”. Achter de lach is een hoopvol 
en aangrijpend boek over hoe ze met humor en zelfspot haar ziekte te lijf gaat. 
 

Wat wilde je weten over borstkanker? 

2001, Emile Gevenois en Martine Piccart-Gebhart 
Een serie antwoorden op vragen gesteld door vrouwen met borstkanker. 
 

Borstkanker. Onderzoek, diagnose en behandeling 

2005, Hayes, D.F., Velde, C.J.H. van de [ned.red.]  
Dit naslagwerk, voornamelijk gericht op zorgprofessionals, biedt inzicht in de laatste stand van zaken op 
het gebied van onderzoek en behandeling van borstkanker. Het gaat in op risicofactoren, preventie, 
beeldvormende technieken, chirurgie en andere behandelmethodes. De teksten worden ondersteund 
door vele tekeningen en foto's.  
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Ik zal overleven. Een moedig gevecht tegen kanker op Antarctica 

2001, Jerri Nielsen 
Jerri Nielsen is net gescheiden en werkt als eerste-hulparts in een ziekenhuis, als ze besluit dat het tijd 
wordt het roer radicaal om te gooien. Ze wordt de enige arts onder 41 onderzoekers op Antarctica. 
Tijdens de maandenlange poolwinter ontdekt ze een knobbeltje in haar borst. Het blijkt kanker te zijn. 
Vanwege de extreme kou kan er in de winter op de zuidpool geen vliegtuig landen. Er zit voor Jerri niets 
anders op dan een biopsie op zichzelf uit te voeren. Pas maanden later, na drie chemokuren, kan ze 
eindelijk van het IJs worden gered. 
Het fascinerende verhaal van een sterke, moedige vrouw die ondanks alles één doel in het leven heeft: 
overleven. 
 

Het wonder van genezing. Zorg geven en ontvangen met onverdeelde aandacht 

2000, Saki Santorelli 
Een boek met inspirerende thema's en korte verhalen rondom aandachttraining. Santorelli geeft onder 
andere les aan aankomende artsen. Een waardevol en inspirerend boek voor iedereen die bewust 
omgaat met zijn of haar gezondheid en die van een ander. 
 

Mindfulness, in de maalstroom van je leven 

2006, Edel Maex 
Mindfulness, zo luidt het nieuwe basiswoord voor wie beter wil omgaan met de onvermijdelijke stress 
van het leven. Mindfulness vindt zijn oorsprong in boeddhistische meditatietechnieken. In plaats van 
voortdurend toe te leven naar doelen die ver in de toekomst liggen, leer je met een milde open 
aandacht aanwezig te zijn bij wat nu is. Mindfulness leert je hoe je de rust en helderheid kunt opzoeken 
in jezelf. Ook als het leven je deze rust niet gunt, geeft Mindfulness je de vrijheid goed om te gaan met 
de onrust, zonder jezelf erin te verliezen. 
 

Werken met Mindfulness, aandachtsoefeningen in de maalstroom van je leven 

2007, Edel Maex 
Mindfulness is de nieuwe manier om beter te leren omgaan met de onvermijdelijke stress van het leven. 
In mindfulnesstrainingen zijn beelden heel belangrijk. Dit cd-boekje bundelt enkele toegankelijke 
mindfulnessoefeningen, gebaseerd op vijf kernbeelden, die je helpen om jezelf te ontspannen en 
innerlijke rust te vinden. 
 

Ontboezemingen over borstkanker 

2006, Frieda Joris 
In 'Ontboezemingen over borstkanker' vertellen bekende en minder bekende Vlamingen openhartig aan 
Frieda Joris, zelf een gewezen borstkankerpatidnte, over hun persoonlijke ervaringen met deze ziekte. 
Preventie, chemotherapie, operatie en borstamputatie, goede en slechte dagen, hoop en wanhoop, de 
gevolgen van borstkanker op de relatie, revalidatie en onzekerheid na het genezingsproces: deze en vele 
andere gevoelige onderwerpen komen in dit inspirerende boek aan bod.  
 

Eenzame hoogte 

2005, Katelijne Van Heukelom 
Kanker is de rode draad in het leven van Katelijne Van Heukelom, hoewel ze zelf nooit aan de gevreesde 
ziekte leed. Na een memorabele reis naar Antarctica, in het gezelschap van de befaamde poolreizigers 
Alain Hubert en Dixie Dansercoeur, rijpt bij haar het idee om zelf een expeditie op het getouw te zetten, 
samen met een groep vrouwen die borstkanker hebben gehad. Om te bewijzen dat ze zich niet in een 
hoekje laten dringen en best nog een actief leven kunnen leiden. De bergtocht wordt niet alleen een 
onvergetelijk avontuur, de bedoeling is ook om de kanker tijdelijk uit het hoofd te zetten, en wie weet 
zelfs een slag toe te brengen. Je weet maar nooit hoe het lichaam reageert op zo'n intense, 
overweldigende ervaring. Van Heukelom doopte haar project Beyond the White Guard, naar de heilige 
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indiaanse bijnaam van de Chileense berg die ze ging beklimmen, de Aconcagua (6959) of De Witte 
Wachter. Eenzame hoogte is een spannend en aangrijpend verhaal geworden over sterke vrouwen die 
de strijd tegen kanker niet opgeven en weten wat het leven te bieden heeft.  
 

Scores van een getrouwde man. Hoe een man de ziekte van zijn vrouw overwint 

2002, Brendan Halpin 
Wanneer de jonge leraar Brendan Halpin in september 2000 ontdekt dat zijn tweeëndertigjarige vrouw 
Kirsten borstkanker heeft, stort zijn wereld in. Op 7 oktober gaat hij achter de computer zitten en 
schrijft deze ontroerende memoir, over wat er gebeurt met een man wanneer zijn beste vriendin het 
aardse met het hemelse dreigt te verwisselen.  
 

Kriebel op m’n rug. Informatie over borstreconstructie – een persoonlijk relaas 

1996, Marianne van den Brand 
Kriebel op m’n rug is deels het persoonlijk verhaal van een jonge vrouw die voor de tweede keer 
borstkanker krijgt. Een borstsparende operatie is uitgesloten en een borstamputatie is noodzakelijk. 
In het tweede deel van het boek stelt de auteur vijfenvijftig vragen aan haar plastisch chirurg, Dr. M 
Brinkerinck, die deze in duidelijk taal beantwoordt. 
 

Borstkanker en boezemblues 

2007, Kristien Van Den Bon 
‘Ik heb liever dat mijn kinderen frisbee spelen met mijn borstprothese dan dat er krampachtig gezwegen 
moet worden over alles wat met het grote taboe kanker te maken heeft’. Kristien is 43 als ze het verdict 
te horen krijgt: borstkanker full option. Op zoek naar een manier om met haar ziekte om te gaan start 
Kristien een weblog waarin ze in een onverbloemde stijl haar leven als kankerpatiënte beschrijft.  
Boezemblues is een bewerking van de stukjes van haar weblog. Het boek geeft een rechtstreekse inkijk 
in het gevoelsleven van een sterke vrouw die gevangen zit tussen moed en wanhoop, een echtgenote en 
moeder die er in geslaagd is om in haar 'kankerjaar' nog intenser en gulziger te leven dan de jaren 
voordien.  
 

Twee borsten. Reconstructie van een vrouw 

2007, Moustapha Hamdi en Anna Luyten 
In het eerste deel van dit boek over borstreconstructie krijg je interviews door journaliste Anna Luyten 
(van het Vlaamse weekblad 'Knack') met acht vrouwen over het verwerken van de diagnose kanker, en 
over het verlies en het herwinnen van een borst. Lieve Blancquaert maakte daarbij mooie (naakt)foto's 
van de vrouwen, zonder hun waardigheid aan te tasten. In een tweede deel licht plastisch chirurg 
Moustapha Hamdi (Universitair Ziekenhuis Gent) de medische kant toe. In een begrijpbare taal wordt 
uitgelegd wat borstkanker precies is en wat de verschillende vormen van heelkundige behandelingen en 
nabehandelingen zijn. Er wordt veel aandacht geschonken aan de borstreconstructie, die op duidelijke 
tekeningen wordt toegelicht. Het boek vormt een uitstekende psychische en medische ondersteuning 
voor de patiënte bij elke stap in het proces, van de amputatie tot de reconstructie.  
 

De stand van zaken  

1997, Monda Heshusius en Cora Honing 
Dit boek hoort bij de zevendelige televisieserie ‘Diagnose kanker’. Zowel de serie als het boek geeft een 
overzicht van de huisdige wetenschappelijke stand van zaken, geschreven voor de patiënt en diens 
omgeving. Het bundelt de meest recente resultaten van onderzoek naar kanker, patiëntenervaringen en 
de nieuwste behandelingen.  
 

Chemo  

2005, Christine Lafaille 
Voor wie te horen krijgt dat zij kanker heeft, staat de wereld stil. Als het verdict dan luidt: `Chemo is als 
behandeling noodzakelijk', stort die wereld in. Als kanker- en chemopatiënte word je algauw op een 
zijspoor gezet. Dokters schrijven gemakkelijk een ziekenbriefje voor zolang de behandeling duurt. Je 
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gewone, actieve leven wordt stopgezet. Je voelt je naar de kant geduwd. ‘Ik kan me niet verzetten, niet 
tegen de zwarte stalker die kanker is, niet tegen chemo en radiotherapie. Ik kan alleen lijdzaam 
ondergaan. Wat niet wil zeggen dat ik geen vechter ben! Kankerpatiënt zijn is terugvechten. Ieder op 
een eigen manier. Ik wil me verzetten tegen de nevenverschijnselen van kanker en chemo: de angst, bij 
mezelf en in de ogen van anderen, de verpletterende moeheid, het onbegrip, de uitsluiting. Schrijven is 
mijn vorm van verzet.’  
 

De kracht van het nu. Gids voor spirituele verlichting 

2001, Tolle Eckhart 
Om de weg te gaan die wordt beschreven in ‘De kracht van het Nu’ dien je de identificatie met je 
analytische geest en het daardoor gecreëerde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken 
niet. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd 
door je over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te omarmen. 
aar komen we er ook achter dat we al 'heel' en 'volmaakt' zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit 
boek vaststellen dat de grootste blokkades om in het Nu te komen onze relaties zijn, dat wil zeggen de 
manier waarop we in onze relaties staan. Relaties kunnen echter ook een toegang zijn om tot verlichting 
te komen, mits we ze wijs benutten zodat ze bijdragen aan onze bewustwording en we daardoor in staat 
zijn meer liefde te geven. Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere stap in het Nu kunnen zetten, 
kunnen we de werkelijkheid ervaren van zaken als 'overgave', 'vergeving' en 'het onnoembare'. Zo 
kunnen we onszelf openstellen voor de transformerende ervaring van De kracht van het Nu. 
 

Waar je ook gaat, daar ben je. 

2003, John Kabat-Zinn 
Een boek over mindfulness, over aandacht voor dit Moment. John Kabat Zinn is hoogleraar moleculaire 
biologie en heeft zich omgeschoold naar meditatie leraar voor artsen en patienten. Zijn boek sluit 
naadloos aan bij de perspectieven van Eckhart Tolle. In het Nu de aandacht brengen, dat is het centrale 
thema van dit boek. John neemt ons aan de hand en voert ons stap voor stap door het landschap van de 
meditatie. Hoe te beginnen, welke obstakels kunnen we verwachten en hoe de meditatie in het 
dagelijkse leven te beoefenen. 
 

Radicale aanvaarding. 

2004, Tara Brach 
‘Radicale aanvaarding’ is een boek als een programma voor de rest van je leven. Radicale aanvaarding 
van jezelf zoals je bent. Radicale aanvaarding van het leven zoals het zich aan je voordoet. Stap voor 
stap leert de auteur de lezer te vertrouwen op de aangeboren goedheid in jezelf, en de helderheid en 
compassie te ontwikkelen, die nodig is om radicale aanvaarding aan te kunnen. ‘Radicale aanvaarding’ is 
een postmoderne combinatie van Boeddhistische waarden en psychotherapeutische inzichten. Tara 
Brach werkt als psychotherapeute in Washington in de Verenigde Staten van Amerika. Brach treedt 
daarnaast op als boeddhistisch spreker en docent en is de oprichter van een meditatiecentrum. Tara 
gelooft sterk in 'empowerment'. Volgens Tara Brach kan iedereen ophouden de vijand van zichzelf te 
zijn en zich daardoor vrijmaken om elke minuut van zijn of haar leven ten volle te leven.  
 

Dit doe je kinderen niet aan. Het begeleiden van kinderen op bezoek bij een stervende 

2004, Johan Snoeck 
Als hulpverlener worden we geconfronteerd met lijden en sterven. Wanneer iemand stervende is 
worden kinderen dikwijls weggehouden, vergeten. De familie 'wil ze dit verdriet besparen' of 'vindt het 
niet verantwoord de kinderen mee op bezoek te brengen bij een stervende'. Helaas is deze intuïtieve 
reactie van de familie en omgeving niet de juiste. 
Kinderen moeten de kans krijgen om afscheid te nemen van iemand van wie ze houden. Wel is het 
noodzakelijk dat zij - en hun familie - daarbij deskundig begeleid worden. 
‘Dit doe je kinderen niet aan’ is voor professionelen in de gezondheidszorg een praktische handleiding 
die het nodige inzicht in de problematiek en een uitgewerkt stappenplan aanbiedt om kinderen en hun 
omgeving in die moeilijke omstandigheden bij te staan. 

http://www.iocob.nl/meditatie/mindfulness.html
http://www.iocob.nl/meditatie/meditatie-technieken.html
http://www.iocob.nl/meditatie/meditatie-technieken.html
http://www.iocob.nl/meditatie/meditatie-technieken.html
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2. BOEKEN VOOR/OVER KINDEREN 

 
 

De tuin van Jonas 

1999, Brigitte Mercier Schuermans 
Een boek voor kinderen van 4 tot 12 jaar, van wie een familielid kanker heeft. Het verhaal gaat over de 
troostende vriendschap tussen Jonas en de tuinman Fred. Aan de hand van een hoopvol en troostend 
verhaal legt de auteur het verloop van de ziekte en de behandeling zorgvuldig uit. Bevat ook een vragen- 
en opdrachtenlijst voor het kind, die het kind helpt om zijn gevoelens uit te drukken. 
 

Mama heeft kanker 

2003, Sine Van Mol – Ann De Bode 
 “Ik moet jullie iets vertellen”, zegt mama. “Er zit een knobbeltje in mijn buik. Daarin zitten een pak 
slechte cellen bijeen. Die maken me heel erg ziek. De dokter zegt dat het kanker is.” 
Hiermee begint voor Bram en Lise een verwarrende tijd met heel wat vragen en verdriet, maar toch ook 
met leuke momenten. Samen met mama en papa slaan ze zich er doorheen. 
 

Donkere kamers 

2004, Anja Feliers 
Anja Feliers groeide op in een warm nest. Toen ze elf was, werd haar tot dan toe heerlijk rustige leventje 
overhoop gehaald door een dramatische gebeurtenis. In Donkere Kamers beschrijft zij hoe een jong 
meisje dit ervaart… 
 

Chemo-Kasper en zijn jacht op de slechte kankercellen 

2004, Helle Motzfeldt 
Prentenboek waarin uitgelegd wordt wat kankercellen zijn en hoe Chemo-Kasper en zijn vriendjes d.m.v. 
chemotherapie de kankercellen vernietigen. Vanaf 4 jaar. Het boekje is ook online te lezen op 
www.kinderkanker.nl/kindersite/ChemoKasperv6.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderkanker.nl/kindersite/ChemoKasperv6.htm

