2018
Boeken De Eik alfabetisch.
37 nietjes – Levensbedreigend ziek en ongeneeslijk optimistisch – Thomas Zijlma (algemeen)
80 vragen over kanker en seksualiteit (algemeen)
200 vragen en antwoorden over longkanker – Dr. Jan Festen en anderen. (luchtwegen)
Aan het licht gekomen - Ina Sipkes de Smit (algemeen)
Acute lymfatische leukemie (over kinderen)
Afscheid nemen, loslaten wat dierbaar is – Riekje Boswijk-Hummel (verwerking/rouw)
Afschijt papa Hans - Vicki Brownhuis (voor/over kinderen)
Allochtonen en kanker - Sociaal-culturele en epidemiologische aspecten KWF (algemeen)
Allochtonen en kanker – gids voor hulpverleners (VLK) (algemeen) 5x
Als een geliefde sterft … - Hans Stolp (verwerking/rouw)
Als een kind niet meer beter dan worden, omgaan met sterven en dood VOKK (over kinderen)
Als eten even moeilijk is - Miller (spijsvertering)
Als eten even moeilijk is (50 smakelijke gerechten) – Caplan (spijsvertering)
Als genezen niet meer mogelijk is - Prof. Dr. Wouter W.A. Zuurmond (palliatief)
Als het kwaad goede mensen treft – Harold S. Kushner(verwerking/rouw)
Als ik mama mis – Lesha Bosman (voor kinderen)
Als je alle zeilen bij moet zetten … (over kinderen)
Als je wereld instort (adviezen voor moeilijke tijden) – Pema Chödrön (verwerking/rouw)
Als jouw wereld stil komt te staan … Over borstkanker bij jonge vrouwen (borstkanker)
Als kanker je op je huid zit - Stichting Melanoom (algemeen) (huidkanker)
Als kanker je raakt – Arie van der Veer & Rita Renema-Mentink (algemeen)
Antikanker (een nieuwe levensstijl) - Dr. David Servan-Schreiber (algemeen)
Angst voor Borstkanker - Cora Creutzfeldt-Glees (borstkanker)
Bang voor Kanker – Goedele van Edom (algemeen)
Basje heeft leukemie (voor kinderen) 2x
Bedje op de bank voor mama – Els Heesakkers (voor kinderen)
Beenmergtransplantatie bij kinderen VOKK
Bella Donna, vrouwen met de diagnose borstkanker - Eva Snoijink - (borstkanker)
Ben ik zo angstaanjagend? - Daniëlle Vogels (voor/over kinderen)
Ben je weer beter? - Integraal Kankercentrum West (algemeen)
Bergen verzetten (na diagnose borstkanker) – Hanny Stoffelen (Borstkanker)
Bestraling: wat betekent dat voor mij? - Dr. Ir. H.B. Kal/ Dr. V.J. de Ru/ Dr. H. Struikmans
(behandeling/ algemeen)
Beter eten! (voor/over kinderen)
Bio Resonantie Therapie - Reinhold D. Will (behandeling/algemeen)
Blessuretijd. Mijn leven met kanker. - Sander Simons (algemeen)
Blijf! (Hoe blijf je in contact als kanker een rol speel) – Joia Stoutjesdijk (algemeen)
Bold – Carolien Sikkenk (foto zonder haar) (algemeen)
Bondgenoot, autobiografie van een immuuncel - Henk Fransen (algemeen)
Borstbeelden (foto’s), keuzes in de behandeling van borstkanker - Dr. Ingeborg Mares-Engelberts
(borstkanker
Borstkanker – Jack Confield en anderen (Borstkanker)
Borstkanker roept vragen op (BVN)(borstkanker)
Bottumoren (voor ouders die meer willen weten) VOKK (over kinderen)
Breast Friends for life – Roche (borstkanker)
Brussenspinsels - uitgave 2007 VOKK (rouw en verwerking kinderen)
Brussenspinsels - uitgave 2008 VOKK (rouw en verwerking kinderen)
Chemo-Kasper en zijn jacht op de slechte kankercellen (voor kinderen) 2x
Chris heeft een stoma (Ned. Stomavereniging) (voor kinderen) 2x
Darmkanker (bijzondere ervaringsverhalen) – Ingeborg Kuys (spijsvertering)
De dokter die zijn dikke darm verloor – P.Jansen (Stoma Vereniging)(algemeen)
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De luxe van tijd – Jane & Mike Tomlinson (borstkanker)
De Naakte Waarheid - Lilian Schneider e.a. (borstkanker)
De rol van voeding bij het ontstaan van kanker - KWF (3x) (spijsvertering)
De Erfenis van Thomas Hodgkin - Jeroen Terlingen (bloed/lymfeklierkanker)
De Innerlijke Heelmeester een weg naar bewustwording (algemeen) 3x
De kracht die in je schuilt - O. Carl Simonton (algemeen)
De methode Coué Een familiegeschiedenis – Teuntje Klinkenberg (algemeen)
Depressie Zelfzorgboek - Stichting september (behandeling/algemeen)
De relatie tussen kanker, zonnestraling en vitamine D (algemeen)
De smaak van kanker - Fred van Garderen (algemeen)
De vrouw van 100 dokters – Chris van Faassen (algemeen)
De week van je leven (begeleiding bij kanker in Les Vaux) E. de Bruin & J. Ligthart (algemeen) 2015
De ziel van zelfhulp – Zelfhulp Netwerk ( (algemeen)
Diagnose: Kanker / zoeken naar een weg - Stephan de Jong (algemeen)
Door je verdriet heen groeien – Marinus v.d. Berg(verwerking/rouw)
Een gids voor kinderen over Radiotherapie (voor kinderen)
Een glimlach kwam voorbij – Marina San Giorgi (gedichten algemeen)
Een kop vol zaagsel - Nel Warnars-Kleverlaan (voor kinderen)
Een lange weg - Vivi Theunissen (over kinderen)
Een lichaam van lood, vermoeidheid na kanker - Maria Hendriks (algemeen)
Een onbeholpen woord - Pauline Hammerstein/Dies Duisterhof (verwerking en rouw)
Een raar gevoel - Noortje Bekebrede (voor kinderen)
Een stamceltransplantatie gehad, en dan …?(bloed/lymfeklierkanker) Alleen op internet !!!
Een tumor: wat kunnen hormonen hieraan doen? - Prof. Dr. H. Nortier/ Dr. R. Pelger (behandeling)
Eerst dacht ik dat gaat niet lukken – Humanitas MentorMaatjes (Mantelzorg)
Elke NET is anders – Neuro Endocriene Tumoren (NET-kanker) (algemeen)
Emma wordt beter - Stichting steun Emma Kinderziekenhuis AMC (over kinderen)
En ik zie JOU – Pricella van Lierop (algemeen)
En wat nu? (Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt) – Eveline Tromp-Klaren. (algemeen)
Erfelijke borst- en eierstokkanker (KWF) (algemeen)
Eten tegen kanker (de rol van voeding …) Dr. R. Béliveau / Dr. D. Gingras (spijsvertering/voeding)
Eten tegen kanker Kookboek (de rol van voeding …) Dr. R. Béliveau / Dr. D. Gingras
(spijsvertering/voeding)
Familieboek over Longkanker – Cilia Linssen en Monique van Orden (luchtwegen)
Fanconi Anemie - een handboek voor gezinnen en hulpverleners (over kinderen)
Geen haar op mijn hoofd. Borstkanker in beeld Liset Noorduyn/Bart Versteeg/Jan v.d. Ven (borstk)
Geen tijd voor verdriet/Zaken om bij stil te staan – Jacqueline Jonkman-Israël (verwerking/rouw)
Gedichten voor je leven – Ingrid Peters (algemeen)
Geluk, 200 wijze uitspraken over … - Servire (uitspraken/gedichten)
Genen, fout DNA en kanker - BorstkankerVereniging Nederland (algemeen)
Genezen van kinderkanker (over kinderen)
Genezen van vermoeidheid na kanker (Uittreksel) - Maria Hendriks (algemeen)
Getekend door … - Boek over bodypaint (borstkanker / algemeen)
Gewoon pech – Ester Smid (voor kinderen)
Gezond eten rond chemotherapie – José van Mil (spijsvertering/voeding)
Gids na een overlijden - Uitgave LSR-Utrecht (verwerking en rouw)
Gids over kanker – Stichting tegen kanker (algemeen)
Goed Verzorgd, Beter Gevoel – Uiterlijke verzorging bij kanker (algemeen)
Goed verzorgd, beter gevoel (met adressen in België) (algemeen)
Groetjes van mij - Ada van Zelm/Maarten Rood (voor kinderen)
Handboek Kanker – Henk Fransen (algemeen)
Handboek voor de dood - Bram Hulzebos en Anja Krabben (palliatief)
Handboek voor Klein Geluk (zie: Klein Geluk)
Handboek voor overlevers - Jeroen Terlingen (bloed/lymfeklierkanker) 2x
Handboek voor overlevers van Kanker – Jeroen Terlingen (algemeen)
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Handreikingen – Eveline Tromp-Klaren (algemeen)
Helemaal tot Rust komen, 101 wijze uitspraken om terug tot jezelf te keren (algemeen)
Hersentumoren bij kinderen (herziene vernieuwde uitgave - Marja Georgiades en anderen (over kinderen)
Hersentumoren bij kinderen (oude uitgave 1997) - VOKK (over kinderen)
Herverbinding – Dr. Hans Schilder (algemeen)
Het Dr. Houtsmullerdieet (Voeding als sterk wapen tegen kanker) - Dr. A.J. Houtsmuller/ Drs. M.M.A.
Lubrecht (spijsvertering)
Het Dr. Houtsmuller Kookboek - S. Kabo/ N.J.M. van Winden (spijsvertering)
Het Borstenboek (Wat vrouwen willen weten) - Dr. Susan M. Love. (borstkanker)
Het Borstkankerboek – Dr. Hester Oldenburg e.a. (Borstkanker)
Het Klokhuis, Boek over kanker (Kinderen)
Het laatste raam (werken in een huis waar mensen sterven) – Marinus v.d. Berg(verwerking/rouw)
Het laatste stuk - NVVE (informatie over euthanasie) (algemeen)
Het leven gaat verder, zeggen ze – Arthur Polspoel (verwerking/rouw)
Het licht van afscheid (hoop vinden in leven en sterven) - Christine Longaker (verwerking)
Het monster van mama - Marleen Mutsaers (voor kinderen)
Het Prostaatboek (Prostaatkanker)
Het prostaatkanker logboek. – Wim Köhler. (prostaatkanker)
Het verhaal over … (voor kinderen)
Het was toch een mooi leven – Arthur Polspoel (verwerking/rouw)
Hoe behandel ik mijn dokter? – Harry v.d. Wiel e.a. (algemeen) 2017
Hoofd- en halszaken (kanker in het hoofd-halsgebied) - Ad de Bruine (hoofd/hals)
Houden van jezelf (basis van geluk) - Paul S. Kluwer (algemeen)
Hou me vast Kanker en emoties – Team Human Support, Marlies Kivits (algemeen)
Ik ben mijn borstkanker niet. Vrouwen vertellen openlijk over… - Ruth Peltason (borstkanker)
Ik … borstkanker? Mijn verhaal – Marja Bosma-de Kok (borstkanker)
Ik hou je nog even vast (Mijn eigen herinneringsboek) – Riet Fiddelaers-Jaspers (verwerking/rouw
Kinderen)
Ik weet niet wat ik weten moet – Riet Fiddelaers-Jaspers (verwerking/rouw Kinderen)
Ik zal het leven missen – Ruth Picarde (borstkanker)
Ik zet mijn masker af … Gertie Moonen (verwerking/rouw jeugd)
Ik zorg voor jou! – Brenda Scholten (mantelzorg)
I’m every woman Persoonlijke verhalen over borstkanker (borstkanker)
In dagen van ziekte - Hans Bouma/Evelyne Dessens (algemeen)
Informatie over neuro-endocriene tumoren (NET) (algemeen)
Informatieblad Psycho-oncologie en Simontontherapie (algemeen)
In het teken van Leven (zorgen voor het ongeneeslijk zieke kind) – Rob Bruntink (verwerking/rouw)
Interpreteren van het pathologieverslag (borstkanker)
Is het een tegenslag of juist een kans? – Robert Benninga (algemeen)
Janice vecht terug - Charles M. Schulz (voor kinderen)
Je mag me altijd bellen (1001 dagen van rouw) - Karin Kuiper (verwerking/rouw)
Jong, Ned. Stoma vereniging (over kinderen)
Jong verlies – rouwende kinderen serieus nemen - Riet Fiddelaers-Jaspers. (verwerking/rouw kinderen)
Joost en het gemene spookje – Anna Sommer en Michael Grotzer (hersentumor kinderen)
Jij-onzichtbaar bij mij (als je een kind verloren hebt) – Marinus v.d. Berg (verwerking/rouw gedichten)
Kale Herfst, Liefde en vriendschap in barre tijden - Anne-Marie Vermaat (algemeen)
Kan ik wat voor je doen? - Marieke Jansen/Maria Neele (algemeen)
Kanker bij kinderen en jeugdigen - VOKK (over kinderen)
Kanker. Een verhaal over vriendschap. – Reinier van Landschot (algemeen)
Kanker en mijn kracht van doorgaan!!! – Ria van Oorschot (algemeen)
Kanker en revalidatie, Herstel & Balans een innovatief programma (algemeen)
Kanker in huis – Danny Vanaudenhove & Felix Sperans (algemeen)
Kankerzorg in beeld 2014 – IKNL (algemeen)
Kanker … je staat er niet alleen voor - Leo van der Ven (algemeen) 3x
Kanker, je zult het maar hebben – Hebe v. Lierop-De Pré (algemeen)
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Kankerwoordenboek – KWF. Voor kinderen van 6 – 12 jaar. (kinderen)
Kiezen bij kanker-(Hoe)laat ik mij behandelen? Paul Kil/Corine Koole (algemeen)
Kind van de zon - VOKK (over kinderen)
Kinderen met een oogprothese VOKK
Kinderen mogen niet sterven – Rob Küpers (verwerking/rouw)
Kinderkanker kansen in het onderwijs (over kinderen)
Klein geluk (handboek voor) – Maria Grijpma en Inge Jager (algemeen)
Klein geluk voor de mantelzorger – Maria Grijpma en Inge Jager (algemeen/ mantelzorg)
Koesterkind (palliatieve zorg voor kinderen met kanker) (over kinderen)
Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief - BVN (borstkanker)
Leef – Laura Maaskant (algemeen)
Leven en dood (verhalen en gedichten door lezers van het Eindhovens Dagblad (verwerking en rouw)
Leven in een hospice – Peter vanVlerken (palliatief)
Leven met een gouden randje - Kracht en kleur bij kanker (Algemeen) 4x
Leven met een stoma. Handboek voor mensen met een stoma. - Rietje Krijnen (spijsvertering)
Leven met kanker, een wegwijzer voor patiënten en hun naasten (algemeen) 2x
Leven met kanker, inspiratie voor iedere dag – Daphne Doemges-Engelen (algemeen)
Leven met Leukemie - Stichting contactgroep Leukemie (bloed/lymfeklierkanker)
Leven na de wending – Rob Bruntink (verwerking en rouw)
Levenskunst - ervaringen van vrouwen met gynaecologische kanker (Stichting Olijf)
Lieverd ik mis je zo Zichtbaar verdriet levert meer troost op Anne-Marie Vermaat (verwerking en rouw)
Maak kanker minder pijnlijk (over kinderen)
Mail & Zonneschijn - Natascha Slijpen (algemeen) 2x
Mama heeft kanker - Sine Van Mol/ Ann De Bode (voor kinderen)
Mama wordt een STERRETJE - Kelli Brouwer-v.d. Weijden & Netty v.d. Weijden (voor kinderen)
Mam, wordt het ooit nog eens als vroeger? - Nel Warnars-Kleverlaan (over kinderen)
Meer weten over Kankerpreventie (algemeen)
Meisje met negen pruiken - Sophie van der Stap (verwerking en rouw)
Mens en pijn (Problemen en perspectieven) - Dr. B.J.P.Crul (behandeling) 2x
Mensen vertellen over … Kanker en sterven (verwerking en rouw) 5x
Mensen vertellen over … Kanker en erfelijkheid KWF (erfelijkheid) 2x
Misschien wisten zij alles – Toon Tellegen (Algemeen) (Op kantoor)
Mijn Kunstoog (voor Kinderen)
Mijn leven is een sportveld – Daniëlle van Bakel (algemeen)
Mijn troostende IK (kwetsbaarheid en kracht van rouwende jongeren)– Riet Fiddelaers-Jaspers
(verwerking/rouw)
Monuta: De gids over de dood, zonder taboes (verwerking en rouw)
Monuta: omgaan met kinderen en verlies (handleiding voor ouders) (rouw en verlies)
Monuta: Nazorgboek veel adressen en handige checklisten (rouw en verlies)
Morgen is nu. Zoeken naar levenskwaliteit bij kanker – Michiel Scholtes, Helen Dowling Instituut
(algemeen)
Multipel myeloom & de ziekte van Waldenstrom - H. Jansen en Dr. P.W. Wijermans 4e druk
(bloed/lymfeklierkanker)
’s Nachts hoor ik de troostvogel zingen – Linda Lawa (over kinderen)
Naar het Regenboogbos - Susanna-Elly Marijs (voor kinderen)
Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn (KWF) (algemeen)
Neuroblastoom (voor ouders die meer willen weten) VOKK
Niet meer genezen … wel verder leven (KWF) (algemeen)
Non-Hodgkin-lymfomen (voor ouders die meer willen weten) VOKK
Oma staat in de kast – Anthoinette Titia Elzenga ( algemeen/borstkanker)
Omarm het leven (gezond omgaan met ziekte en sterven) - René Vendeville (verwerking/rouw))
Omgaan met lymfoedeem – A.Vinjé-Harrewijn, A. van Beek en P. Haspels (Algemeen)
Onder woorden gebracht (ervaringsverhalen) - Jeroen Terlingen (bloed/lymfeklierkanker)
Ontboezemingen MMC (algemeen)
Onzichtbaar gedragen - Henk Veltkamp (verwerking en rouw) 2x
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Ook mannen hebben opvliegers (NeuroEndocrieneTumor: NET) – Dr. Babs Taal (2x) (algemeen)
Op dat moment stort je hele wereld in elkaar – Dr. J.P.A. Zuidgeest (algemeen)
Opereren op weg naar genezing - Dr. Frans Zoetmulder (algemeen/behandeling)
Op weg naar herstel - O. Carl Simonton (behandeling)
Op zoek naar evenwicht (leven met lymfklierkanker) (bloed/lymfklierkanker)
Overgave en strijd - Kan Wilber (verwerking)
Over geven, over leven - Contactgroep stamceltransplantaties 2009 (algemeen)
Over kanker - Hetty Hagens en anderen (algemeen)
Over Kanker geschreven, Dagboekfragmenten voor lotgenoten (algemeen)
Over kwaliteit van zorg enz. stomadragers aan het woord (spijsvertering)
Overleven. Met woorden van andere nabestaanden tot steun en troost (verwerking en rouw)
Over leven en dood – Marja Baseler (voor kinderen)
Over lotgenoten en bondgenoten (25 jaar CKP) (bloed/lymfeklierkanker)
Pak mijn hand - Marjanne den Boef (voor kinderen)
Palliatieve zorg in beeld - ontwikkelingen in Noord-Brabant en Noord-Limburg (palliatief)
Patientenboek Multipel myeloom/ de ziekte van Waldenström (algemeen)
Patiënten informatie dossier MMC (behandeling)
Paultje en de Draak (voor kinderen van 5 tot 13 jaar)
Positief je borstkanker te lijf – Mieke Verstraete & Dr. Geert Luycks (borstkanker)
Poëzie van de pijn – Linda Martinson (gedichten) (algemeen/pijn)
Praten over Kanker, een ontmoeting tussen praktijk en wetenschap (algemeen)
Prostaatkanker, hoe ontdek je het en dan? – Henri Pieter (mann. geslachtsorganen)
Prostaatkanker in perspectief - Psychosociale aspecten van prostaatkanker (Mann. geslachtsorganen)
Prinses Lucie en de chemo-ridders (voor kinderen)
Pijn, een biografie – Sytze van der Zee (Algemeen)
Radio-Robbie en zijn gevecht tegen de slechte kankercellen (voor kinderen)
Roeien met Lucifers - Stichting Olijf (gynaecologische kanker)
Roodborstje (leven met borstkanker) - Frieda Joris. (borstkanker)
Rouwkost - Tonja van Hoek (gedichten verwerking en rouw)
Ruimte voor jezelf (handboek voor persoonlijke vrijheid) - Fred Sterk/Sjoerd Swaen
(verwerking)
Samen sterk (Twintig jaar Stichting Olijf) (gynaecologische kanker)
Samen sterk bij kanker - Henk Fransen (auteur van Bondgenoot) (algemeen)
Samen sterk de toekomst in - BVN (borstkanker)
Samen vol in de wind (leven als naaste van een kankerpatiënt) – Contactgroep SCT (Mantelzorg)
Seksueel functioneren en seksualiteitsbeleving na het aanleggen van een stoma (algemeen)
Stel, je gaat dood (hoe regel je dan je leven?) - Pauline van Munster (palliatief)
Sterkte met je tumor (Communicatietips bij kanker) – Paula Bakhuis (algemeen)
Stoppen met piekeren (Hoe je omgaat met een crisis) – Ria Bettgens (algemeen)
Teamwerk, mensen met kanker in gesprek met hun arts (IKA) (algemeen)
Tijd – Hans Vogels (algemeen)
Tot aan de brug – Henny C. Dirven Stichting (borstkanker)
Tot hier zijn wij gekomen - Gerard Kind en Wiepke van Coevorden (mantelzorg)
Boek is niet meer in de boekhandel verkrijgbaar, maar misschien nog bij bol.com
Het eerste deel geschreven door de partner Gerard Kind is wel als E-book te downloaden.
Twee tieten in een envelop. Mag je nog lachen als je moeder ziek is? - Wim Daniëls (voor kinderen)
Troost - vragen, geven en ontvangen - Riekje Boswijk-Hummel (verwerking en rouw)
Tumoren van de weke delen (voor ouders die meer willen weten) VOKK
Tussen betrokkenheid en afstand (Kinderen met een hersentumor in het onderwijs) (over kinderen)
Van meten en weten, 50 jaar kankerregistratie (IKZ) (algemeen) In de kast op kantoor.
Van overleven naar Leven - Brigitte van Bourgonje (gedichten verwerking en rouw)
Verbonden met jou – VOKK (verwerking en rouw)
Verlies verwerken kun je niet alleen (CNK) (verwerking en rouw)
Verslag van een onaanvaarde dood - Chaja Polak (gedichten verwerking en rouw)
Voedingsinterventie bij Kanker - Engelbert Valstar(spijsvertering)
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Voor Altijd Kayleigh - (gedichten verwerking en rouw kinderen)
Voor jou ben ik er. Altijd. – Jacha van den Dungen (voor partners en mantelzorgers)
Vragen en antwoorden over neuro-endocriene carcinomen (NEC) – NET-groep (algemeen)
Vragen en antwoorden over neuro-endocriene tumoren (NET-kanker) – NET-groep (algemeen)
Vragen over de Huisarts - J. van Santen (patiëntenrecht) (algemeen)
Vrede beleven - Petra Meeuw (gedichten)
Vroege opsporing van Dikkedarmkanker - KWF(spijsvertering)
Vrijwilligerszorg in de laatste levensfase (palliatief en mantelzorg)
Wachten op de schemering - Chaja Polak ((verwerking en rouw)
Want kanker heb je niet alleen … - Anique van de Velden (algemeen)
Wat ik je nog zeggen wilde … Christiane Berkvens-Stevelinck (algemeen)
Wat kan ik zelf doen? Aanvullende maretakbehandeling bij kanker (algemeen)
Wees blij dat je nog leeft (genezen van kanker) - Maria Hendriks (algemeen/gynaecologisch) 3x
Wegwijs in longkanker – Sander Simons (luchtwegen)
Welterusten Pappa – Marieke Trienekens-Pellens (voor kinderen)
Wenen om het verloren ik – Arthur Polspoel (verwerking/rouw)
Wensenboek van … - Wensen met betrekking tot de laatste levensfase (algemeen)
Werken na kanker – Maria Hendriks e.a. (algemeen)
Wetenschap werkt! 60jaar onderzoek naar kanker KWF (algemeen)
Wilms-tumor (voor ouders die meer willen weten) VOKK
Wind door mijn haren - Marianne Janssen (Gedichten algemeen)
Woekerende Wilskracht - Reina van Mechelen (?)
Zaadbalkanker, Feiten en ervaringen – onder redactie van Anja Krabben
Zaken om bij stil te staan / Geen tijd voor verdriet– Jacqueline Jonkman-Israël (verwerking/rouw)
Ze zeggen dat het overgaat. Leven met rouw en verdriet. Johan Maes & Eva Maria Jansen
(verwerking/rouw)
Zelfzorggids, gids voor kankerpatiënten en hun naasten in de thuissituatie (algemeen)
Zink (auto-immuunziekten voedingsallergieën en kanker) - Johan E. Sprietsma (spijsvertering)
Zo kan het ook! - zienswijze van patiënten (bloed/lymfeklierkanker) 3x
Zonder vrienden kun je niet… (Jongeren en Kanker) 2x
Zorgen erna – leidraad afwikkeling nalatenschap na het overlijden van uw partner
Zorgen erna – leidraad afwikkeling nalatenschap van een alleenstaande of ongehuwde
Zorgboek Borstkanker - Stichting September (borstkanker) 2x
Zorgboek Leukemie - Stichting September (bloed/lymfeklierkanker) 2x
Zorgboek Longkanker - Stichting September (luchtwegen)
Zorgboek Mantelzorg - Stichting September ( Mantelzorg)
Zorgboek Vermoeidheid en Kanker - Stichting September (algemeen)
Zorg voor mensen met kanker in de chronische fase – Els Geelen e.a. (Mantelzorg)

Engels
Fatigue in cancer survivors from assessment to cognitive behaviour therapy - Marieke Gielissen.
Healing Psyche - Complementary Psychological Cancer Treatment Non-Hodgkin’s Lymphomas - Lorraine Johnston (bloed/lymfeklierkanker)
Oxygen Healing Therapies - Nathaniel Altman (algemeen)
Oxygen Multistep Therapy - Manfred von Ardenne (algemeen)
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Peritoneal Carcinomatosisfrom Colorectal Cancer – Yvonne LB Klaver (algemeen)
Safety and effectiveniss of scalp cooling in cancer patient undergoing cytotoxic treatment (alg)
The Activist Cancer patient - Beverly Zakarian (algemeen)

Video/CD-rom/ DVD
De Brug - Oda Goudriaan (VOKK)
De Praatstoel (een video en een dvd voor kinderen tussen 10 en 12 jaar)
Derde dinsdag in het Cathrien vanuit de wintertuin - (borstkanker)
Diagnose … Behandeling … en dan … MMC (behandeling algemeen)
Er zit iets in die onderbuik … (film over ervaring v. e. man en zijn gezin met prostaatkanker)
Hoe gaat het met je? Durf te praten over kanker (algemeen)
Kanker … en dan? KWF (algemeen)
Kankerzooi! (algemeen)
Kun je ooit nog gelukkig zijn? - Frans Hoeben en Nel Kleverlaan (over kinderen)
Leven met lymfklierkanker (Hodgkin Contactgroep) (bloed/lymfeklierkanker)
Met kanker kun je Leven (algemeen)
Paultje en de Draak (voor kinderen van 5 tot 13 jaar)
Storm (een video voor kinderen tussen 6 en 9 jaar)

DVD
60 jaar Samen tegen kanker (KWF)
Als de spiegel breekt - Zin verliezen en zin hervinden in het leven met kanker (KWF)
Halte Kanker (als een van je ouders kanker heeft) KWF (voor kinderen)
Instructie huidverzorging en make-up in 12 stappen. - Look Good…Feel Better (Algemeen)
Leven met onzekerheid – CMWP (Contactgroep Myeloom en Waldenströn Patiënten)
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