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Nazorg in het ziekenhuis
Verpleegkundige spreekuren 

Patiënten en hun naasten kunnen tijdens een poliklinisch 
spreekuur bij verpleegkundigen (casemanagers) terecht voor 
aanvullende informatie over de behandeling en mogelijke 
bijwerkingen. 
Daarnaast kan de verpleegkundige informatie en advies geven 
over de mogelijkheden voor psychosociale ondersteuning en 
begeleiding in de thuissituatie.
Denk hierbij onder andere aan verpleegkundig specialisten 
met de volgende aandachtsgebieden:
interne-oncologie, 
mammacare, 
stomaverpleegkundige,
long,
maag/darm/lever,
urologie,
gynaecologie,
wond.

Specialisatie: Colo-rectaal (darm)
Naam verpleegkundige: Irene de Groot 
(verpleegkundig specialist)
Telefoonnummer (079) 346 28 88

Specialisatie: Gynaecologie
Naam verpleegkundige: Cindy Esser
Telefoonnummer (079) 346 26 80

Specialisatie: Mammacare
Naam verpleegkundige: Marieke 
Diederen en Andrea Wijnen
Telefoonnummer (079) 346 28 14

Specialisatie: Melanoom
Naam verpleegkundige: Irene de Groot 
(verpleegkundig specialist)
Telefoonnummer (079) 346 28 88

Specialisatie: Oncologie/ Heamatologie
Naam verpleegkundige: Martien v/d 
Lugt, Cecile van Ettinger, Cindy 
Roeleven, Cindy Esser.
Telefoonnummer (079) 346 26 89

Specialisatie: Urologie
Naam verpleegkundige: Martien v/d 
Lugt, Cecile van Ettinger, Cindy 
Roeleven, Cindy Esser (oncologie 
verpleegkundigen)
Telefoonnummer (079) 346 26 89

Specialisatie: Wond
Naam verpleegkundige:  
Irene de Groot (verpleegkundig 
specialist) 06-22118933
Tonny de Groot. 06-21278156
Grada Salci 06-21843465
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Geestelijke verzorging
De geestelijk verzorger bespreekt vragen over de 
problematiek op het gebied van zingeving, levensovertuiging, 
schuld, angst en religie.

Naam geestelijk verzorger: 
Annelies Hommens-van de Steeg en 
Frank Kazenbroot

Telefoonnummer (079) 346 26 68

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut geeft voorlichting, advies, instructie en 
ondersteuning bij revalidatie van de patiënt. 

Dienst/ Afdeling fysiotherapie: 
Telefoonnummer (079) 346 25 05

Naam Fysiotherapeut:
Paula Weimar en Annemieke Sonneveld

Telefoonnummer (079) 346 25 06
Diëtist
De diëtist biedt voedingsadviezen, voedingsvoorlichting in de 
verschillende stadia van het ziekteproces en begeleiding bij de 
toepassing van de adviezen zowel voor de betrokkene zelf 
alsook voor zijn/haar omgeving.

Naam diëtist: Nicole Pijper en Wendie 
Hogerwaard

Telefoonnummer (079) 346 25 82

Transferbureau
De Transferbureau verpleegkundige kan met u thuiszorg op 
maat bespreken en de zorg regelen. Hierbij kunt u denken aan 
thuiszorg, hulpmiddelen indien nodig verblijf elders

Naam: Marga Dekker, Rosemarie 
Ritzema, Joke van der Veen, Mieke 
Kleefstra, Lisette Blommers.

Telefoonnummer (079) 346 26 86
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Nazorg thuis
Huisarts
De huisarts is het centrale aanspreekpunt voor de zorg. 
Patiënten kunnen hier terecht voor onderzoek, behandeling, 
advies en begeleiding. Zij kunnen hier o.a. ook terecht voor 
het aanvragen van een second opinion, vragen over thuiszorg, 
voeding, fysiotherapie en psychosociale en palliatieve zorg.
Praktijk Ondersteuner GGZ
De POH- GGZ geeft ondersteuning aan patiënten bij de 
huisarts, voor mensen met psychische en/of psychosociale 
ondersteuning

Verwijzing via Huisarts

Continuïteitsbezoek
Het Continuïteitsbezoek biedt een begeleidingsbezoek aan huis 
voor mensen die al dan niet (poli-)klinische behandelingen 
(hebben) ondergaan door een in de oncologie gespecialiseerde 
verpleegkundigen van de thuiszorg. De zorg is gericht op het 
tijdig signaleren en opvangen van problemen die samenhangen 
met de ziekte en/of de behandeling.

Continuïteitsbezoek wordt afgelegd door 
thuiszorg de Vierstroom, Buurtzorg 

Telefoonnummer (079) 346 26 89

Diëtist
De diëtist biedt voedingsadviezen, voedingsvoorlichting in de 
verschillende stadia van het ziekteproces en begeleiding bij de 
toepassing van de adviezen zowel voor de betrokkene zelf als 
ook voor zijn/haar omgeving.
Overzicht gespecialiseerde diëtisten:
www.nvdietist.nl
www.kiesbeter.nl 

Naam diëtist:Yvette Kilian, 
www.dieetistopsport.nl

Telefoonnummer (06) 40047987

Behandeling voor Lymfoedeem (fysiotherapie en 
huidtherapie)

www.ponzoetermeer.nl (Paramedisch 
oncologisch netwerk Zoetermeer)

Voor de behandeling van lymfoedeem kan men terecht bij een 
gespecialiseerde fysiotherapeut of een huidtherapeut.

www.huidtherapie.nl (overzicht 
huidtherapeuten)

www.lymfoedeem.nl (Nederlands 
Lymfoedeem Netwerk)
www.nvfl.nl (overzicht gespecialiseerde 
fysiotherapeuten)

http://www.nvdietist.nl/
http://www.kiesbeter.nl/
http://www.dieetistopsport.nl/
http://www.ponzoetermeer.nl/
http://www.huidtherapie.nl/
http://www.lymfoedeem.nl/
http://www.nvfl.nl/
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Medisch Maatschappelijk Werk
Het MMW biedt hulp aan patiënten en naasten bij het hanteren 
van de ziekte, de ziekenhuisopname en de medische 
behandeling. Het MMW richt zich op het verminderen van 
spanningen en het verbeteren van het algeheel welbevinden 
van de patiënt en diens naasten.
De taken van het MMW zijn:
Begeleiden en behandelen van de patiënt of naasten bij 
psychosociale problematiek ten gevolge van ziektebeeld, 
opname of behandeling. Begeleiding bij angst en onzekerheid, 
omgaan met beperkingen en afhankelijkheid, vragen met 
betrekking tot zingeving, rolverschuivingen in relaties e.d.

Begeleiding bij omstandigheden die ontslag uit het ziekenhuis 
belemmeren en het bevorderen van reïntegratie van de patiënt 
nadat het ziektebeeld is vastgesteld (werk, studie, vrije 
tijdbesteding, financiën).

U kunt zonder doorverwijzing contact 
opnemen met stichting Kwadraad via 
telefoonnummer (0900) 1202150 

E-Health
Appstore
In deze appstore vind je een overzicht van apps voor mensen 
die leven met of na kanker. De apps zijn gericht op zelfzorg. 
Dit betekent dat je ze zonder begeleiding kunt gebruiken.

Onderwerpen: Keuzehulpen, communicatie, gevolgen en 
hertstel

https://www.kanker.nl/appstore

Overzicht online ondersteuning bij borstkanker
een overzicht van keuzehulpen, zelfhulpprogramma's, apps en 
andere online ondersteuning die je hierbij in verschillende 
fasen kunnen helpen.

https://online-
ondersteuning.borstkanker.nl/

Steun bij het leven met kanker
Oncokompas 2.0

In drie stappen kan oncokompas 2.0 u 
op weg helpen naar een betere kwaliteit 
van leven: Meten, Weten, Doen.
U krijgt overzicht van uw persoonlijke 
situatie door te kijken naar de 
verschillende aspecten:
leefstijl- , lichaams-, levenservaringen, 
psychische- en sociale aspecten
De hulpbronnen bestaan uit online tools 
die u kunt gebruiken.
Aanmelding hiervoor verloopt via de 
verpleegkundig casemanager. (zie pag 
3)

Minder angst na kanker van helen Dowling instituut www.hdi.nl/minder-angst-na-kanker

https://www.kanker.nl/appstore
https://online-ondersteuning.borstkanker.nl/
https://online-ondersteuning.borstkanker.nl/
http://www.hdi.nl/minder-angst-na-kanker
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Online zelfhulptraining bedoeld voor mensen die kanker 
hebben gehad en last hebben van angst gevoelens voor 
terugkeer van de ziekte.
Kosten 45,- euro
Minder vermoeidheid bij kanker van Helen Dowling 
instituut.
Online zelfhulptraining voor mensen met 
vermoeidheidsklachten
Je hebt hiervoor een verwijzing van je huisarts of medisch 
specialist nodig. Op deze verwijzing moet vermeld staan dat er 
een vermoeden is van een psychische stoornis die 
samenhangt met de ernstige vermoeidheidsklachten.

www.hdi.nl/minder-moe-bij-kanker

Vermoeidheid-app Untire
zelfmanagmentprogramma online om te leren omgaan met 
vermoeidheid. Een dagelijks aanbod van formele en informele 
activiteiten die gekoppeld zijn aan specifieke thema’s zoals 
zorgen, angst, vermoeidheid, slaap en grenzen.

Te downloaden in de Google Play 
Store en Apple App Store.

PM: sinds januari 2022 zijn hier kosten 
aan verbonden. Mogelijk vergoeding via 
zorgverzekeraar. 

Seksualiteit
Website NFK over invloed van kanker op seksualiteit en 
intimiteit.

https://nfk.nl/kanker-en-seks

Podcast over seksualiteit bij borstkanker
De herontdekking van haarzelf is een openhartige 
podcastserie over veranderingen in de vrouwelijke seksualiteit 
na de behandeling van borstkanker. In deze serie vertellen 
vrouwen en partners over hun ervaringen en wat kan helpen. 
Daarnaast geven professionals uitleg en adviezen.
Het voordeel van een podcast is dat er intieme onderwerpen 
besproken worden die je kunt luisteren, waar en wanneer jij 
maar wilt. In bed, in bad, voor de spiegel of in de trein, samen 
of alleen.

http://www.deherontdekkingvanhaarzelf.
nl/

Website Sick and Seks 
Over seksualiteit en intimiteit ten tijde van ziekte.

Sick and Sex heeft als doel aan ieder die geconfronteerd wordt 
met ziekte op toegankelijke wijze informatie te bieden op het 
gebied van seksualiteit, intimiteit en relatie.

www.sickandsex.nl

http://www.hdi.nl/minder-moe-bij-kanker
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiredofcancer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiredofcancer
https://itunes.apple.com/nl/app/untire-regain-energy/id944906953
https://nfk.nl/kanker-en-seks
http://www.deherontdekkingvanhaarzelf.nl/
http://www.deherontdekkingvanhaarzelf.nl/
http://www.sickandsex.nl/
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Ondersteuning bij revalidatie
Oncologische revalidatie,

Multidisciplinaire behandeling van (ex-) kanker 
patiënten die tijdens of na hun behandeling problemen 
ervaren op lichamelijk, psychisch en/of sociaal vlak

U heeft een verwijzing van uw medisch 
specialist of huisarts nodig.

De behandeling, die 12 weken duurt, vindt veelal 
plaatst in groepen maar soms ook individueel. 
Het programma is intensief en vraagt van u een 
beschikbaarheid van ongeveer vijf uur in de 
week verdeeld over 2 tot 3 dagdelen.

Basalt
Locatie: Delft, Reinier de Graafweg 1. 
Telefoonnummer: 015-2780278
Locatie: Den Haag, Vrederustlaan 180
Telefoonnummer: 070-3593593)

Fysiotherapie, oncologische revalidatie

U kunt bij de fysiotherapeut terecht voor begeleiding 
en training voor behoud conditie tijdens behandelingen 
of voor herstel na de behandelingen.

www.ponzoetermeer.nl (Paramedisch 
oncologisch netwerk Zoetermeer)

adressenlijst beschikbaar via gesp 
verpleegkundigen.

http://www.ponzoetermeer.nl/
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Psychosociale ondersteuning
Praktijk Ondersteuner GGZ
De POH-GGZ geeft ondersteuning aan de huisartsen bij 
de zorg voor mensen met psychische en/of psychosociale 
klachten

Verwijzing via huisarts

Psycholoog
Voor individuele begeleiding kunnen patiënten en 
naasten verwezen worden naar de leden van het netwerk 
psychologen en psychotherapeuten. Deze psychologen/ 
psychotherapeuten zijn getraind in de begeleiding van 
mensen met kanker en hun naasten. De namen van de 
therapeuten met hun specifieke deskundigheden en 
vergoedingsregeling staan op www.NVPO.nl

www.ponzoetermeer.nl (Paramedisch oncologisch 
netwerk Zoetermeer)

H. Egging - GZ Psychologe Oncologie
Rokkeveen, Palissanderhout 1
T. 079-3621747
W. https://www.psychologiepraktijkegging.nl/

S. Baron en M. Muovec, Vruchtenburg, 
Rotterdam
C. Vogel, Vruchtenburg leiden

Psycho-oncologische centra
Voor individuele en groepsbegeleiding zijn in het land 
verschillende psycho-oncologische centra voor patiënten 
en naasten beschikbaar. In deze regio kunnen patiënten 
verwezen worden naar het de vruchtenburg. Dit centrum 
heeft een toekenning AWBZ-regeling. Een verwijzing 
via de specialist, huisarts of Arbo-arts is noodzakelijk.
Dit geldt zowel voor patiënten als mede voor naasten van 
de patient.
Informatie:
www.vruchtenburg.nl
www.IPSO.nl (landelijk overzicht van psycho-
oncologische centra)

Naam: De Vruchtenburg

Lokatie Rotterdam,
Straatweg 171, T. (010) 285 95 94 
Maasstadweg 90, T. (010) 285 95 94

Lokatie Le Shan (Leiden)
Oude vest 17
Telefoonnummer (071) 361 62 60

Inloophuizen
Op verschillende plaatsen in het land zijn inloophuizen 
beschikbaar voor groepsactiviteiten en gesprekken, 
lotgenotencontact, themabijeenkomsten, yoga, 
creativiteit etc. 
Informatie: www.IPSO.nl (landelijk overzicht van 
inloophuizen)

Inloophuis Haaglanden, Mexicosingel 52, 
Den Haag 
Telefoonnummer (070) 308 06 54
www.inloophuishaaglanden.nl

Inloophuis scarabee, Oude vest 17, Leiden
Telefoonnummer 06 5541 3824
www.inloophuisscarabee.nl

Inloophuis Debora Delft
www.inloophuisdebora.nl

http://www.ponzoetermeer.nl/
https://www.psychologiepraktijkegging.nl/
http://www.vruchtenburg.nl/
http://www.ipso.nl/
http://www.ipso.nl/
http://www.inloophuishaaglanden.nl/
http://www.inloophuisscarabee.nl/
http://www.inloophuisdebora.nl/
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Geraakt door kankerlijn: 
De geraakt-door-kankerlijn is er voor iedereen die wel 
wat emotionele steun kan gebruiken, zowel kinderen als 
volwassenen. Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 16 uur 
en 22 uur. Dus ook in het weekend. Wij zijn er juist op 
tijden dat je nergens terecht kunt met je vragen of 
emoties.

https://www.geraaktdoorkanker.nl/

Stichting OOK
Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK) helpt 
mensen met kanker en hun naasten, via de online 
omgeving Mijn OOK. Ons doel is optimale 
ondersteuning geven op het juiste moment.

https://www.stichting-ook.nl/

Impact van kanker op je leven.
Online informatie en advies.
Project van IPSO inloophuizen

https://kankerdoetveelmetje.nl/#home

https://www.geraaktdoorkanker.nl/
https://www.stichting-ook.nl/hoe-werkt-mijn-optimale-ondersteuning-bij-kanker/
https://www.stichting-ook.nl/hoe-werkt-mijn-optimale-ondersteuning-bij-kanker/
https://www.stichting-ook.nl/
https://kankerdoetveelmetje.nl/#home
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Contact met lotgenoten
Overzicht van kankerpatientenorganisaties https://nfk.nl/aangesloten-organisaties

AYA zorg.
Adolecents & Young Adults Zorgnetwerk
Platform voor jong volwassenen met kanker ( 18-35 jaar)
vrouwen met borstkanker ( 18-39 jaar)

www.aya4net.nl

Patiëntenorganisaties

De patiëntenorganisaties zijn belangrijk voor o.a. 
lotgenotencontact, informatie en belangenbehartiging.
Informatie: www.kankerpatient.nl

Zie voor verwijsadressen ook:
https://www.verwijsgidskanker.nl/zoek/lotgenotencontact

Alvleesklierkanker:
www.alvleeskliervereniging.nl
www.spks.nl

Borstkanker:
https://www.borstkanker.nl/
www.mammarosa.nl
www.amazones.nl

Darmkanker:
www.mlds.nl
www.spks.nl
https://www.stomavereniging.nl/

Gynaecologische kanker:
https://olijf.nl/

Hematologie:
www.hematon.nl

Longkanker:
www.longkankernederland.nl

Melanomen:
stichting melanoom: :  
https://www.kanker.nl/organisaties/stichting-
melanoom

Slokdarmkanker, maagkanker:
www.mlds.nl
www.spks.nl

urologische kanker:
www.prostaatkankerstichting.nl
www.blaasofnierkanker.nl
www.zaadbalkanker.nl

https://nfk.nl/aangesloten-organisaties
http://www.aya4net.nl/
http://www.kankerpatient.nl/
https://www.verwijsgidskanker.nl/zoek/lotgenotencontact
http://www.alvleeskliervereniging.nl/
http://www.spks.nl/
https://www.borstkanker.nl/
http://www.mammarosa.nl/
http://www.amazones.nl/
http://www.mlds.nl/
http://www.spks.nl/
https://www.stomavereniging.nl/
https://olijf.nl/
http://www.hematon.nl/
http://www.longkankernederland.nl/
https://www.kanker.nl/organisaties/stichting-melanoom
https://www.kanker.nl/organisaties/stichting-melanoom
http://www.mlds.nl/
http://www.spks.nl/
http://www.prostaatkankerstichting.nl/
http://www.blaasofnierkanker.nl/
http://www.zaadbalkanker.nl/
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Uiterlijke verzorging
Uiterlijke verzorging bij kanker
De Stichting Look Good, Feel Better biedt praktische tips bij 
de uiterlijke verzorging bij kanker en beschikt over namen van 
schoonheidsspecialisten en haarwerkers met een aanvullende 
opleiding ‘Look Good, Feel better”.
In het LangeLand ziekenhuis worden deze workshops gegeven
www.lookgoodfeelbetter.nl (algemene informatie)
www.semh.info (adressen van erkende haarwerkers)

Aanmelden via oncologie 
verpleegkundige

Telefoonnummer (079) 346 26 89

Verkoopadressen Borstprothesen en Lingerie Bleiswijk, van der Linde lingerie
aanspreekpunt: mw. v/d Sleen
Dorpsstraat 83, 2665 BH
T. 010-5221494

Voorburg, Beau Joelle, 
Aanspreekpunt: Mw. E. Krijger
Laan van nieuw oosteinde 192
T. 0703000350

Den Haag, de Magneet.
Vlierboomstraat 533, 2564 JG
T. 070-3254389

Leiden, Lady Service
Doezastraat 19, 2311 GZ
T. 071-5140728

Borstprothesen op maat
Een Eve Borstprothese wordt op maat gemaakt van siliconen 
en voelt bijna lichaamseigen.
bedrijf is gevestigd in Haarlem

Vergoeding navragen. 2021 wordt niet of gedeeltelijk vergoed 

https://eveborstprotheses.com/

Alternatieven voor siliconen borstprothesen
Breiboezem
Stichting BreiBoezem maakt GRATIS, gebreide 
borstprothese(s). Deze gebreide borstprotheses zijn een goed 
alternatief voor siliconen borstprotheses. 
QUPS
Qups is een comfortabele lichtgewicht borstprothese. Gemaakt 
van ademende materialen en passend in bestaande lingerie.
moet met de hand worden vast gemaakt in BH. Kosten rond de 
40,- euro per prothese

https://breiboezem.nl/

https://www.proudbreast.com/nl/

http://www.lookgoodfeelbetter.nl/
http://www.semh.info/
https://eveborstprotheses.com/borstprothese-op-maat/
https://eveborstprotheses.com/
https://breiboezem.nl/
https://www.proudbreast.com/nl/
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Werken/ Werkhervatten
tools voor werkgerichte zorg
ook voor zelfstandig werkende

https://www.targetatwork.nl/kanker/tools/

Kanker en werk
Wanneer je de diagnose kanker krijgt, heb je veel 
aan je hoofd. Ook op werkgebied kunnen er 
dingen spelen. Kun je gewoon doorwerken? Wat 
zijn je rechten - mag je werkgever je zomaar 
ontslaan? En wat betekent dit voor je inkomen?

https://nfk.nl/kanker-en-werk

Tools, workshops en websites over kanker 
en werk
NFK biedt op deze pagina verschillende tools aan 
om te helpen bij thema's rondom kanker en werk.
o.a.Gesprekshulp

https://nfk.nl/kanker-en-werk/tools-workshops

Organisaties die begeleiding bieden bij 
werkhervatting

Stap. Nu
Re-turn

https://www.stap.nu/

https://re-turn.nl/

Ondersteuning voor mensen in financieel beperkte situatie
Stichting Samen Varen.
Stichting samen varen organiseert jaarlijks een 
geheel verzorgde vaarverwenweek (eerste week 
november) voor vrouwen met of herstellend van 
borstkanker en in een financieel moeilijke situatie.

Aanmelden kan via info@samen-varen.nl
Vanaf eind mei start de inschrijving. Er is plek voor 
46 gasten.

https://www.targetatwork.nl/kanker/tools/
https://nfk.nl/kanker-en-werk
https://nfk.nl/kanker-en-werk/tools-workshops
https://www.stap.nu/
https://re-turn.nl/
mailto:info@samen-varen.nl
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Palliatieve zorg
Palliatieve zorg: informatie pakket
Bij de oncologie verpleegkundigen is een informatiepakket 
beschikbaar waarin u algemene informatie mbt palliatieve zorg 
kan vinden, als mede zorginhoudelijke mogelijkheden. 

Naam verpleegkundige: Martien v/d 
Lugt, Cecile van Ettinger, Cindy 
Roeleven, Cindy Esser.
Telefoonnummer (079) 346 26 89

Website over palliatieve zorg
Als je gehoord hebt dat je ongeneeslijk ziek bent, dan kun je 
rekenen op palliatieve zorg. Site met informatie, ervaringen en 
links naar organisaties die kunnen helpen.  

https://overpalliatievezorg.nl/

Helpdesk palliatieve zorg
In de regio Haaglanden is een  multidisciplinair 
consultatieteam opgericht waar zorgverleners uit alle sectoren 
van de zorg terecht kunnen met vragen of problemen over 
patiënten in de laatste fase voor hun overlijden. De 
consulenten bieden direct of zo snel mogelijk antwoord op 
medisch inhoudelijke, verpleegkundige en organisatorische 
problemen.
Netwerken en sociale kaart
Nadere informatie over netwerken palliatieve zorg en de 
sociale kaart per netwerk (o.a. helpdesks, hospices, palliatieve 
units) is te vinden via
www.netwerkpalliatievezorg.nl 

Helpdesk palliatieve zorg Haaglanden
(Den Haag, Leidschendam, Voorburg, 
Rijswijk, wassenaar en Zoetermeer)

Telefoonnummer (088) 123 24 50
werkdagen van 8.00 - 17.00 uur. 

Vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ)
De hulp van vrijwilligers VPTZ dient ter vervanging of 
ondersteuning van mantelzorg bij terminale mensen. VPTZ 
kan ingezet worden bij:
Terminale patiënten die geen of onvoldoende 
familie/mantelzorgers hebben om te waken of ‘er te zijn’, 
Mantelzorgers die ondersteuning wensen bij het waken of ‘het 
er zijn’ bij terminale patiënten.

Naam VPTZ:
VPStg. Hospice Groep Zoetermeer (Afd. 
Bijna Thuis Huis Zoetermeer)

Telefoonnummer (079) 347 89 27
Informatie: www.vptz.nl

Buddyzorg
Een buddy is een maatje, een metgezel. Een buddy geeft 
praktische en emotionele ondersteuning aan de ernstig en 
ongeneeslijke zieke in de thuissituatie. Buddy’s komen bij 
mensen die er emotioneel alleen voor staan en gaan met hen 
een kameraadschappelijke relatie aan.

www.buddynetwerk.nl

https://overpalliatievezorg.nl/
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/
http://www.vptz.nl/
http://www.buddynetwerk.nl/
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Topsport for Life
Ziek zijn is net als topsport. Wij zijn er voor begeleiding & 
onvergetelijke dagen voor mensen die nú met een ernstige 
ziekte leven.
De stichting:
– organiseert onvergetelijke volledig verzorgde 
groepsactiviteiten- en reizen in binnen- en buitenland,
– faciliteert lotgenotencontact,
– vervult individuele hartsdromen en
– biedt persoonlijke begeleiding, een luisterend oor en geeft 
adviezen bij het leven met de ziekte. Want zo ziek zijn is elke 
dag ook ‘topsport’ en dus begeleiden wij ook net als in ‘de 
echte topsport’! Wij noemen dit ‘life coaching’.

http://www.topsportforlife.nl/

Ondersteuning van mantelzorgers
Overal in Nederland zijn Steunpunten mantelzorg en 
organisaties voor vrijwillige thuishulp waar mantelzorgers 
ondersteuning en hulp kunnen krijgen. Mantelzorgers kunnen 
terecht voor:
emotionele steun, bijv. een luisterend oor en lotgenotencontact 
praktische hulp, bijv. bij het invullen van formulieren 
hulp van vrijwilligers, bijv. als tijdelijke oppas of 
gesprekspartner

Naam Steunpunt mantelzorg:
Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige 
thuishulp Lansingerland

Telefoonnummer 010 - 5225545
Informatie: www.mantelzorg.nl

Steun bij verlies.
Humanitas biedt verschillende programma's aan binnen het 
thema Verlies.
Lotgenotengroep Rouw
Jongeren in Rouw
Humanitas Steun bij Rouw
Humanitas Praten over Verlies

www.humanitas.nl 

Humanitas
Afdeling Zoetermeer
E-mail: zoetermeer@humanitas.nl 
Telefoonnummer: 079-3238833 
Adres: 
Croesinckplein 26 b, 2722 EA 
Zoetermeer

Stichting Ambulance Wens Nederland 
is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die 
dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele 
(mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale 
patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde 
ambulances.

https://www.ambulancewens.nl/

010-2265516
06-12559999

http://www.topsportforlife.nl/nieuws/een-beter-leven-voor-mensen-die-levensbedreigend-ziek-zijn/
http://www.topsportforlife.nl/nieuws/een-beter-leven-voor-mensen-die-levensbedreigend-ziek-zijn/
http://www.topsportforlife.nl/nieuws/een-beter-leven-voor-mensen-die-levensbedreigend-ziek-zijn/
http://www.topsportforlife.nl/
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.humanitas.nl/
https://www.ambulancewens.nl/
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Voorlichting
Betrouwbare informatie over kanker
Belangrijke landelijke informatie op het gebied van nazorg 
staat op www.kanker.info, de site van KWF, VIKC en NFK. 
Hierop staan adressen van diëtisten, seksuologen, 
vakantieadressen, etc. 

www.kanker.info

Kanker.nl
Informatie overbehandelingen, ervaringen, voorlichting, hulp 
en ondersteuning
Als patiënt kan je veel vragen over kanker hebben, bv net na 
de diagnose maar ook op andere momenten van de ziekte  
kan kanker.nl je houvast bieden, zodat je misschien iets meer 
grip op de situatie krijgt in deze onzekere tijd.

www.kanker.nl

Verwijsgids van het IKNL 
(Integrale Kankercentra Nederland) waarin voor allerlei 
klachten verwezen kan worden. (op postcode gebied)

www.verwijsgidskanker.nl

Hulp- en informatietelefoon 
De hulp- en informatietelefoon biedt patiënten algemene 
informatie over kanker, de behandeling en nazorg en een 
luisterend oor voor emotionele problemen. Men beschikt over 
een groot aantal folders van diverse ziektebeelden en adressen 
voor begeleiding o.a. van de kankerpatiëntenorganisaties. 
Patiënten kunnen voor een hulp- en informatietelefoon terecht 
bij KWF Kankerbestrijding.
Zij geven deze voorlichting en begeleiding onder andere door:
de ontwikkeling van voorlichtingmaterialen 
het ontwikkelen van onderwijsmateriaal voor basisschool en 
middelbare school 
diverse websites over kanker 
de KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 (gratis) 
het organiseren van de 'Bomen voor het Leven'-dag, voor 
nabestaanden

KWF Kankerbestrijding
Openingstijden 9.00-12.30 uur en 13.30-
17.00 uur, bezoek mogelijk op afspraak.
Bestellen van folders: 24 uur per dag via 
voice respons systeem of via website 
www.kwfkankerbestrijding.nl.
Telefoonnummer (0800) 22 66 22 
(gratis) 
E-mail: via website 
www.kwfkankerbestrijding.nl 

De luisterlijn 
Direct contact voor een vertrouwelijk gesprek
De luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door , bereikbaar 
voor mensen die een behoefte hebben aan een persoonlijk 
gesprek. Per mail alle dagen van de week, per chat en 24/7 
per telefoon

www.deluisterlijn.nl

http://www.kanker.info/
http://www.kanker.info/
http://www.kanker.nl/
http://www.verwijsgidskanker.nl/
http://www.kwfkankerbestrijding.nl/
http://www.kwfkankerbestrijding.nl/
http://www.deluisterlijn.nl/
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Complementaire zorg

Integrative medicine/ integratieve 
gezondheidszorg.

Op de individuele patiënt afgestemde zorg, 
waarbij aandacht voor een gezonde lifestyle 
centraal staat, is de geneeskunde van de toekomst. 
Samen beslissen, gelijkwaardige arts-patiënt 
relatie, helende omgeving en gebruik maken van 
complementaire zorg zijn belangrijke pijlers van 
integrative medicine.

Dr. I. Rozenstiel, IM-arts in HAGA ziekenhuis

Er is een verwijzing nodig.

Mindfullness centrum in Den Haag https://centrummindfulness.nl/
VGZ mindfulness App
Meer grip op uw leven
Minder stress en meer leven in het nu? Mindfulness 
kan u helpen. U bent meer zelfbewust, rustig en 
ontspannen. Hierdoor krijgt u meer energie en slaapt 
u beter. Ook stress heeft minder vat op u. De 
Mindfulness coach app bevat oefeningen die u 
helpen om meer mindful te zijn. Maak gratis gebruik 
van de app. Ook als u niet bij VGZ verzekerd bent. 
Gratis oefeningen
Voor beginners én gevorderden
Ook als u niet bij VGZ verzekerd bent 
Mindfulness programma van 5 weken

Gratis te downloaden in de Google Play 
Store en Apple App Store.

Ontspanningsoefeningen
Ingesproken mindfullness oefeningen gratis 
downloaden 

www.youtube.com
kanaal zoeken: basalt revalidatie
dan naar lijst: ontspanningsoefeningen

http://ggzdrenthe.nl/ontspanningsoefeningen

https://centrummindfulness.nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiredofcancer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiredofcancer
https://itunes.apple.com/nl/app/untire-regain-energy/id944906953
http://www.youtube.com/
http://ggzdrenthe.nl/ontspanningsoefeningen
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Overig

Vrijwilligerswerk
Op Zoetermeervoorelkaar hebben we al het vrijwilligerswerk 
voor je verzameld zodat je super makkelijk jouw match vindt! 
Dus jong en oud, laag en hoog opgeleid, mensen met veel of 
mensen met weinig vrije tijd

https://www.zoetermeervoorelkaar.nl/

Patiëntenrechten en klachtenprocedures
Voor informatie over patiëntenrechten en klachtopvang:
Stichting ondersteuning klachtopvang gezondheidszorg;
Landelijk informatiepunt patiënten.

www.sokg.nl 
www.zorgbelang-nederland.nl 

Informatie voor partners van vrouwen met 
borstkanker
Wat als je vrouw borstkanker heeft?
Als je vrouw de diagnose borstkanker krijgt, valt er ineens 
veel te regelen en komen er veel emoties los. 

https://www.manopdemammapoli.nl/

Rouwverwerking
Stichting Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren 
bij het (komend) overlijden van een dierbare.

De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding is een centraal punt 
waar iedereen terecht kan voor informatie, publicaties en 
voorlichting over rouw. Ook kan op verzoek doorverwezen 
worden naar diverse vormen van rouwzorg.

www.achterderegenboog.nl 

https://www.steunbijverlies.nl/

Kanker in het gezin
Voor kinderen met een vader of moeder met kanker, ouders, 
zorgverleners en leerkrachten is er een site met een scala aan 
informatie. Ook is er de mogelijkheid met elkaar van 
gedachten te wisselen op een van de fora. 

www.kankerspoken.nl

https://www.zoetermeervoorelkaar.nl/
http://www.sokg.nl/
http://www.zorgbelang-nederland.nl/
https://www.manopdemammapoli.nl/
http://www.achterderegenboog.nl/
https://www.steunbijverlies.nl/
http://www.kankerspoken.nl/

