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over een kind van 10 van wie de moeder ziek wordt
voor jonge kinderen die te maken krijgen met verlies en afscheid
Sam heeft leukemie en maakt lijst van dingen die hij nog wil doen
kinderen van wie een grootouder gaat sterven
voor hele jonge kinderen kanker bespreekbaar maken
Uitleg kanker, ook boek om in te schrijven
een klasgenootje met kanker
poëtisch verhaal van ongeneeslijk ziek meisje
brieven van kind aan God tijdens zijn ziekbed
als een vriend of vriendin erg ziek wordt
heel jonge kinderen laten kennismaken met lotgenoten en betrekken bij ziekte
heel jonge kinderen en verwerken van verwarrende gevoelens
Uitleg bij moeder met borstkanker
kleurboek en verhaal om jonge kinderen vertrouwd te maken met stoma-op.
kijkt terug op haar tijd als kankerpatiënt
voor kinderen met een moeder die borstkanker heeft
voor jonge kinderen die te maken krijgen met kanker in hun naaste omgeving
over het leven van een erg ziek kind
voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ouder met kanker hebben
Als een van je ouders kanker heeft,verschillende verhalen
ervaringen van jonge mensen met kanker
uitleggen waarom mensen en dieren doodgaan
fabel over de dood
kindvriendelijke uitleg van moeilijke woorden
10 kinderen vertellen hoe het is om kanker te hebben
voorleesboek voor kinderen vanaf 8 jaar
leidraad voor ouders/verzorgers van kinderen met kanker

1991
2009

Raya's makkelijke maandag
Lekkere recepten van het land
Mijn favoriete gezonde recepten
Skinny soep, lichte recepten
Wat je ver haalt is lekker
Gezond eten rond chemotherapie
Wat je als kok moet weten
Spoonful of love, kookboek voor iedereen die met kanker te maken heeft/gehad
Het beste magnetronkookboek voor het gezin
Bespaar met Jamie, verstandig en slim koken, minder verspillen
Recipes to revive the joy of taste and flavour (Engels)
Niet roken maar koken!
The cancer-fighting kitchen (during cancer treatment and recovery Engels
Verminderde eetlust; als eten een zorg wordt
Beter (w)eten, Voeding voor kinderen met kanker
Eten doe je met je ogen. Speciaal voor mensen met kanker

1996
2018
2017
2017

2008
2006
2006
1998
2012

2013
2013
2008
2010
2007
1993
2011
2011
2016
2004
2009
2009
2002
2016
2016
2010
2011
2010
2001
2018
2004
2013
2013

2005
2014
2004
2007
2020

Kook- en Dieetboeken
Raya Lichansky
Yvette van Boven
Jamie Oliver
Katrhyn Bruton
Promotiebureau groenten en fruit
Jose van Mil. Christine Archer
James Peterson
Odette Schoonenberg
Ria van Eijndhoven
Oliver, Jamie
Riley, Ryan
Dekker, Pauline /de Kanter, Wanda
Katz, Rebecca/Edelson, Mat
Diverse diëtisten
Voedingscentrum
Mazaiarac, Leon en Have, Herma ten

2018
2008
2017
1988
2013
2020
2019
2009
2012
2010
2013

DVD

Vogel, Jeanne / Beyer, Sandra / Doornink, Niki / Wipkink, Anne

Handboek voeding bij kanker

Bij meenemen ingevuld kaartje geven aan de officemanager svp
UITLEENBOEKEN
Argelo, Erica
Baan, Cees
Baas, Corrie
Berg, Marianus v.d.
Bourgonje, Brigitte van
Bril, Martin
Bruntink, Rob
Bruntink, Rob en Krabben, Anja
Downham, Jenny
Fransen, Henk
Glastra van Loon, Karel
Hematon
Heytze, Ingmar en Hunfeld, Margriet
Jurgens, Monique
Hendriks, Maria

Kapitein, Peter
Kind, Gerard en Coevorden, Wiepke van
Krijnen, Rietje
Krommenhoek, Christa
Noorduyn, Liset, e.a.
Lent, Dionne van
Patiëntencommunicatie AZR-Daniël, Rotterdam
Prins, Marloes en Schaap, Ingrid
ProstaatKankerStichting
Smid, Esther
Stuvel, Pieke
Theunissen, Vivi (redactie)
Stap, Sophie van der
Tromp-Klaren, Eveline
Uitgave KWF, kankerspoken
Veer, Arie van der en Renema-Mentink, Rita
Vogels, Daniëlle
Weggemans, Minke
Westehof, Nicky
Mill, José van en Mackenzie, Christine Archer
Boven, Yvette van
Diverse diëtisten

Dichter bij de bron
Wie troost mij
Verbonden of verbroken
Meegaan tot het einde
Van overleven naar leven
Het evenwicht
In het teken van leven
Buigen als bamboe
Voor ik dood ga
Samen sterk bij kanker
Ongeneeslijk Optimistisch
Ervaringen, verhalen van mensen met bloedkanker
Helden
Basje heeft leukemie
Een lichaam van lood
Kanker in beeld 2003
Kanker in beeld 2009
Ik heb kanker
Tot hier zijn wij gekomen
Leven met een stoma
De kracht van liefde (over Koos Alberts)
Geen haar op mijn hoofd!
Tranen in de stamppot
Palliatieve zorg thuis
Sssst, mama slaapt
Prostaatkanker heb je niet alleen
Gewoon pech
Een bloes met armen
Een lange weg
Meisje met negen pruiken
En wat Nu?
Halte Kanker
Als kanker je raakt
Ben ik zo angstaanjagend?
Broederziel alleen?
Dansen op een zijden draad
Gezond eten rond chemotherapie
Lekkere recepten van het land
Verminderde eetlust; als eten een zorg wordt

2x

2x
2x
3x
2x
4x

3x

5x

2012

