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Boeken en websites leerlingen met kanker; informatie voor het 
voortgezet onderwijs (2015) 
 
                                              
Boekenlijst ten behoeve van leraren en leerlingen die te maken krijgen met een 
leerling met kanker in de klas of op school. De lijst bevat leesboeken en 
informatieve boeken over het ziekenhuis (zhs) en over kanker. Er is een 
persoonlijke keus gemaakt met als criterium de bruikbaarheid van een boek in de 
klas of op school. Ook aanbevolen websites en tijdschriften zijn opgenomen. De lijst 
beoogt niet volledig te zijn en zal regelmatig worden geactualiseerd. Enkele boeken 
zijn niet meer verkrijgbaar bij de boekwinkel, maar zijn wel te vinden in de openbare 
bibliotheek of zijn tweedehands verkrijgbaar. 
 
 

Leerlingen: 
 

 
C. Carbo en J. Jaquet 
• Bezoekuur, alles over het ziekenhuis (zhs) 
Ploegsma, i.s.m. UMC Utrecht, 2000, ISBN 90 216 1773 0 
Informatief boek over het ziekenhuis. Zie ook lijst leraren.  

 
• LEF – Nieuwsbrief voor jongeren 
Uitgave van de VOKK 
 
Hermer, Anne-Rose 
• Tessa vecht terug 
Van Tricht, Deventer, 2008, ISBN 978 90 77822 34 0, Troef-reeks 
Tessa is een actieve meid, die graag sport. Maar ineens lukt dat sporten niet meer. 
Tessa is te moe. Het blijkt dat Tessa kanker heeft (leukemie). Opeens zijn andere 
dingen belangrijk. Zal ze dood gaan? Waarom heeft zij die rotziekte gekregen? Haar 
vriendinnen, haar vriendje en haar familie zijn juist nu heel belangrijk voor Tessa. 
Met hun hulp vecht ze tegen de kanker. 
Dit boek is geschreven voor jongeren, die moeite hebben met lezen. Hoewel het 
taalgebruik eenvoudig is (AVI 7), worden er gevoelige onderwerpen behandeld rond 
het thema kanker. Het is goed te merken, dat er medewerking is verleend door een 
kinderoncoloog en een kinderoncologisch verpleegkundige. Het is een duidelijk en 
toch spannend boekje. 
Lesmateriaal en/of verwerkingsopdrachten kunnen gedownload worden op : 
www.vantricht.nl > makkelijk lezen en klik dan de titel van het boek aan.     
 
 

http://www.vantricht.nl/
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Oliver, Gillie 
• Wat je moet weten over kanker 
Corona, 2006, ISBN 978 90 5495 956 4 
In dit informatieve boek worden verschillende vormen van kanker belicht, zowel bij 
volwassenen als bij kinderen. Het boek bevat een verklarende woordenlijst.  
 
Vogels, Daniëlle 
• Ben ik zo angstaanjagend? 
Clavis, Amsterdam, i.s.m. de VOKK, 2004, ISBN 90 5954 022 0 
In dit boek vertellen tien jongens en meisjes hoe het is om kanker te hebben. 
Ze vertellen over hun angsten en twijfels, over de hoop op genezing. Ze praten over 
de behandelingen in het ziekenhuis, het kaal worden, de vermoeidheid, het missen 
van school en vrienden, maar ook over grappige gebeurtenissen. 
 
Theunissen, Vivi (red.) 
• Een lange weg 
Clavis, Amsterdam, 2004, ISBN 90 5954 021 2 
In de vorm van gedichten, verhalen en tekeningen vertellen tieners hoe het is om 
kanker te hebben. Een indringend en aangrijpend boek. Geschikt voor de hogere 
klassen van het voortgezet onderwijs. 
 
Malakusea, Jaleesa 
• OverHoop 
Verba, 2008, ISBN 978 90 5513 838 8 
De veertienjarige Jaleesa krijgt in 2006 te horen dat ze kanker heeft. Er breekt een 
zware periode aan van bestralingen en chemokuren. In die tijd houdt ze een 
dagboek bij. Ze schrijft over hoop en wanhoop, over de ziekenhuisbezoeken, de 
chemokuren. Ook schrijft ze over de dingen die elke puber meemaakt, zoals 
vriendjes, liefdes, huiswerk en vriendinnen. OverHoop is een aangrijpend boek over 
een leven dat overhoop ligt, maar dat ook hoop voor de toekomst biedt.  
 
 
Stap, Sophie van der 
• Meisje met negen pruiken 
Prometheus, Amsterdam, 2008, ISBN 978 90 4462 552 3 
Tijdens haar studietijd hoort Sophie, 21 jaar, dat ze kanker heeft. In dit boek 
beschrijft Sophie openhartig en met humor haar leven tijdens de behandeling.  
Sophies negen pruiken geven haar elk een ander gevoel, een andere 
persoonlijkheid, en hebben daarom elk een eigen naam. Mooi en indringend boek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Leraren 
 
Kleverlaan, Nel 
• Informatiereeks kindertumoren 
Uitgave van de VOKK 
Informatieve boekjes over de diverse vormen van kanker, die bij kinderen 
voorkomen. Ook te downloaden via www.webwinkel.vokk.nl  
Tot nu toe zijn verschenen: 
- Wilms-tumor 
- Tumoren  van de weke delen 
- Neuroblastoom 
- Bottumoren 
- Non-Hodgkin-lymfomen 
- Hodgkin-lymfoom 
- Acute lymfatische leukemie 
- Niet-lymfatische leukemie 
- Medulloblastoom 
- Retinoblastoom 
- Hooggradige gliomen 
- Ependymomen 
- Laaggradige gliomen 
- Beenmergfalen en myelodysplastisch syndroom 
- Kiemceltumoren 
 
Roosmalen, T. van 
• Een leerling met kanker…….Wat nu? 
REC Rivierenland, dienst Ambulante Begeleiding 
Nijmegen, 2006, ISBN 90 810684 1 5  
Dit voorlichtingsboekje is geschreven voor leerkrachten in het primair, voortgezet, 
speciaal en beroepsonderwijs. Het geeft informatie over kanker bij kinderen en de 
behandeling daarvan. Er wordt aandacht besteed aan het belang van onderwijs  
voor een leerling met kanker en waar de school ondersteuning kan vinden bij de 
begeleiding van de leerling. Achter in het boekje is een actieplan opgenomen voor 
de periode waarin de diagnose wordt gesteld, de periode waarin de leerling afwezig 
is van school en het moment waarop de leerling weer terug komt op school. 
 
Georgiades,Marja, Naafs-Wilstra,Marianne en Schouten van Meeteren,Netteke 
• Hersentumoren bij kinderen 
Uitgave van de VOKK, 2006, ISBN 90 6974 8118 
Het boek geeft uitgebreide informatie over de verschillende vormen van 
hersentumoren, de behandelingsmethodes, de prognose en de mogelijke (late) 
gevolgen. Ook wordt er aandacht besteed aan de begeleiding en opvoeding van 
kinderen met of genezen van een hersentumor en aan eventuele schoolproblemen. 
 
 

Aanbevolen websites: 
 

• www.vokk.nl                  Vereniging van Ouders van Kinderen met                                       
                                                     Kanker. Hier zijn leskoffers te lenen voor  
           het voortgezet onderwijs. Zeer aanbevolen. 

http://www.webwinkel.vokk.nl/
http://www.vokk.nl/
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• www.kwf.nl                              De website van KWF kankerbestrijding. 

 
• www.ziezon.nl        Landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs. Op  
                     deze website zijn goed bruikbare praktische 

                                                 handboeken voor de leerkracht te  
                                                 downloaden, bijvoorbeeld kanker algemeen,  

       leukemie, non-hodgkin en hersentumoren. 
 

• www.amc/emmainfotheek       Informatie over ziektebeelden, behandeling en 
      onderzoek. Er is ook een informatiepakket en   
      materiaal voor spreekbeurten te verkrijgen. 

 
• www.kankerspoken.nl       Kinderen met een ouder met kanker  

 
• www.kindenziekenhuis.nl       Diverse links 

                                                   
• www.kinderneurologie.eu         Website met goede informatie. 

 
• www.kpnklassecontact.nl          Heeft u een leerling die langdurig niet naar   
                                                       school kan, omdat hij langdurig ziek is? 
                                                       KlasseContact maakt het mogelijk dat uw 
                                                       leerling contact houdt met de eigen klas en  
                                                       lessen kan volgen. Hoervoor worden ICT-sets 
                                                       zoals Digibeter of webchair gebruikt. 

 
N.B. 
De Educatieve Voorziening AMC-VUmc heeft ook boekenlijsten over: 
- Kinderen met kanker – Primair Onderwijs 
- Dood en rouw – Primair Onderwijs 
- Dood en rouw – Voortgezet Onderwijs 
- Chronisch zieke kinderen – Primair Onderwijs 
- Chronisch zieke kinderen – Voortgezet Onderwijs 
 
Deze boekenlijsten kunt u downloaden op www.ziezon.nl en 
www.educatievevoorzieningamsterdam.nl  

http://www.kwf.nl/
http://www.ziezon.nl/
http://www.amc/emmainfotheek
http://www.kankerspoken.nl/
http://www.kindenziekenhuis.nl/
http://www.kinderneurologie.eu/
http://www.kpnklassecontact.nl/
http://www.ziezon.nl/
http://www.educatievevoorzieningamsterdam.nl/
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