
Zoek zorg en hulp in de Verwijsgids

In de Verwijsgids kanker vind je zorgverleners die 

jou kunnen begeleiden of helpen. Zoals een diëtist, 

fysiotherapeut of psycholoog. Je vindt er ook organisaties 

die jou kunnen adviseren. Bijvoorbeeld over geldzaken, 

verzekeringen of weer aan het werk gaan. En adressen 

voor hulpmiddelen, waaronder pruiken of protheses. 

Vind tips die jou verder helpen 

Op kanker.nl vind je steeds meer tips en vragenlijsten.  

Zo kun je zelf zien wat je kan doen om met kanker om  

te gaan. 

Contact

Vragen over kanker? We helpen je graag.

Bel gratis onze hulplijn: 0800-0226622

Initiatiefnemers

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding,

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

• Betrouwbare informatie 

• Ervaringen van anderen

• Hulp en ondersteuning

We zijn er voor je. We zijn er voor je. 

De plek voor betrouwbare informatie 
en ervaringen van anderen.
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De plek voor betrouwbare informatie 
en ervaringen van anderen.
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KANKER.NL IS EEN INITIATIEF VAN

Ook thuis 
sta je er niet 
alleen voor



Vind het antwoord op je vragen  

Op zoek naar betrouwbare informatie over kanker? 

Dan is kanker.nl de website voor jou.

Op kanker.nl vind je uitgebreide informatie over jouw 

soort kanker, de behandeling en de gevolgen. Ook vind je 

er tips over omgaan met kanker en werken aan je herstel.

Alles wat je er leest is gecontroleerd door deskundigen. 

Deze informatie wordt bovendien regelmatig bijgewerkt 

en aangevuld. 

Neem deel aan een gespreksgroep 

(meelezen mag ook) 

Een gesprekgroep is een online groep waarin mensen  

elkaar vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen 

uitwisselen. Moderatoren zorgen voor een veilige en 

vertrouwde omgeving. 

Op kanker.nl zijn gespreksgroepen over verschillende vormen 

van kanker. Maar ook over onderwerpen zoals vermoeidheid, 

voeding, relatieproblemen, seksualiteit, en de gevolgen van 

bestraling of chemotherapie. Je kunt in zo’n groep een vraag 

stellen of reageren op iemand anders. Alleen lezen wat er 

besproken wordt, kan ook. 

Lees blogs van anderen of schrijf  
zelf een blog

Je kunt op kanker.nl blogs van anderen lezen. Misschien 

herken je hun ervaringen. Het kan je ook helpen om met 

kanker om te gaan. 

Als patiënt of naaste kun je ook zelf een blog beginnen. 

Bijvoorbeeld om dingen van je af schrijven. Of om mensen 

in je omgeving te informeren hoe het met je gaat.

Ontdek mensen zoals jij

Op kanker.nl kun je zoeken naar mensen die in een  

vergelijkbare situatie zitten als jij. Bijvoorbeeld:

• Iemand die dezelfde soort kanker heeft als jij

• Iemand die dezelfde behandeling krijgt 

• Een andere naaste van iemand met kanker

Je kunt ook contact leggen met mensen die al wat verder 

in het ziekteproces zijn. Bijvoorbeeld met iemand die net 

klaar is met de behandeling.

Stel je vraag aan een deskundige

Je kunt op kanker.nl vragen stellen aan artsen en andere 

deskundigen. Zij helpen je het antwoord te vinden. 

Met de experts van kanker.nl kun je ook chatten en 

mailen. Of bel gratis 0800-0226622. We zijn er voor je. 

Deel jouw ervaringen met anderen 

Ben je benieuwd naar het verhaal van anderen? 

Of wil je jouw ervaringen delen? 

Welkom in onze community. 

Vind hulp en ondersteuning

Heb je een vraag? Ben je op zoek naar zorg of hulp?  

Of wil je gewoon even met iemand praten?  

Ook dan is kanker.nl de juiste plek voor jou. 

Gesprekken

Bibliotheek

Ervaringen van anderen

Blog
Personen

Hulp en ondersteuning


