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Het verhaal van Roos 
Roos Jelier is begin twintig en heeft al anderhalf jaar last van hevige jeuk en overvloedig zweten. Na maanden van 
het kastje naar de muur te zijn gestuurd komt de diagnose: de ziekte van Hodgkin, oftewel lymfklierkanker. Roos 
beschrijft openhartig het proces wat daarna volgt. Over veranderend uiterlijk, haar lievelingsserie (Grey’s Anatomy) 
en haar relatie met haar vriend Matthijs. Als Roos na twaalf chemokuren genezen wordt verklaard, blijkt dat haar 
lichaam vervroegd in de overgang is gekomen. Maar dan gebeurt er iets heel onverwachts. 
Helaas heb ik wat te vertellen, Roos Jelier, uitgeverij de Boekerij, ! 17,95, ISBN 9789022553664

Voor kinderen 
“Mijn dochters waren negen toen ik een jaar geleden borstkanker kreeg. Ze stelden me allerlei vragen: ‘Is het 
besmettelijk?’, ‘Krijg ik het later ook?’, ‘Had je het al toen ik uit jouw borst dronk?’. Ze inspireerden mij om dit 
boek te maken”, aldus Esther Smid, schrijfster van Gewoon pech. Het boek is een combinatie van medische 
informatie in kindertaal, uitspraken van kinderen en vragen en opdrachten, zodat kinderen zelf hun gevoe-
lens kunnen beschrijven. Smids dochter Luna maakte de illustraties, dochter Swaan redigeerde de tekst.  
Gewoon pech, Esther Smid, uitgeverij SWP, ! 14,90, ISBN 9789085605829

Als je man verandert
Wat gebeurt er met je relatie als je man prostaatkanker krijgt? Marion Bloem, klinisch psychologe, romanschrijf-
ster en ervaringsdeskundige, interviewde partners van prostaatkankerpatiënten die in de meeste gevallen voor 
het eerst hun ervaringen delen. Paul Kil, als uroloog dagelijks geconfronteerd met prostaatkankerpatiënten, legt 
uit waarom een behandeling te adviseren is of waarom juist niet. Het boek probeert prostaatkankerpatiënten en 
hun partners te helpen om de verschillende fases van de ziekte zo goed mogelijk door te komen. 
Als je man verandert, Marion Bloem en Paul Kil, uitgeverij Prometheus, ! 19,95 ISBN 9789035135307

Lekker dood
Wanneer bij Marks vrouw Marian darmkanker met uitzaaiingen wordt geconstateerd, besluit hij een dagboek 
bij te houden. Hoewel de artsen een prognose geven van zes weken, krijgen Mark en Marian nog ruim een jaar 
de tijd samen. Zo lang mogelijk proberen ze te genieten van feestjes, etentjes, mooie auto’s en goede concerten. 
Maar er zijn ook schrijnende ruzies. De titel klinkt rauw, maar staat voor ‘liefde is loslaten’, Marian mag gaan: lek-
ker dood.  Lekker Dood, Mark Osinga, ! 17,95, ISBN 9789080679429 (Uitsluitend verkrijgbaar via: www.lekkerdood.nl)
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Minder verzet, meer energie 
Hoe ga je op een positieve manier om met een chronische ziekte? Janet Bouwmeester probeert in Ziekelijk 
gelukkig een antwoord te formuleren. Jarenlang probeerde ze haar chronische auto-immuunziekte, Lupus, te 
ontkennen. Tot ze erachter kwam dat leven met de ziekte alleen maar moeilijker werd door  verzet. Waardoor 
er minder energie overblijft voor leuke dingen. Het boek bevat praktische tips, ervaringsverhalen en medische 
informatie.  Ziekelijk gelukkig, Janet Bouwmeester, uitgeverij Scriptum, ! 18,95, ISBN 9789055947140

Darmkankerlogboek
Jaarlijks krijgen ongeveer 12.000 mensen darmkanker. Afhankelijk van het stadium waarin de ziekte wordt 
ontdekt, is het mogelijk om te genezen. Alles over diagnostiek en behandeling van darmkanker leest u in het
Darmkankerlogboek. Daarnaast kunt u in het boek uw eigen ervaringen en uitslagen noteren. Zo heeft u bij de be-
zoeken aan verschillende specialisten altijd uw eigen ‘dossier’ bij de hand. Het boek is gebaseerd op de richtlijnen 
van de behandelend specialisten en kwam mede tot stand in nauwe samenwerking met de Maag-LeverDarm-
Stichting. Het Darmkankerlogboek, Rietje Krijnen, uitgeverij Thoeris, ! 22,50, ISBN 9789072219619
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