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in leiding

Deze Wegwijzer is bedoeld om uzelf als 
patiënt en/of uw naasten de weg te wijzen in
de verschillende zorgmogelijkheden die er zijn.
Zo krijgt u een gestructureerd beeld van het
zorgaanbod in de regio Limburg. U kiest uit-
eindelijk zelf van welke zorg u gebruik wilt
maken.
Als samenstellers hebben we geprobeerd zo 
volledig mogelijk te zijn. Dit betekent dat u in
de Wegwijzer ook adressen tegenkomt, die voor
uw situatie misschien niet van toepassing zijn.

KOSTEN

De meeste vormen van hulpverlening die we
noemen zijn gratis of worden (deels) vergoed
door uw zorgverzekeraar. In enkele gevallen is
echter sprake van een eigen bijdrage. Vraag dit
vooraf altijd even na bij de zorgverzekeraar.

GEBRUIK  WEGWIJZER

U kunt de Wegwijzer op verschillende manieren
raadplegen.
O P  PA P I E R :  misschien hebt u de Wegwijzer
(geheel of gedeeltelijk) als print ontvangen.
Hebt u maar een gedeelte gekregen en wilt u
graag de hele Wegwijzer lezen? Bel dan even
naar het Integraal Kankercentrum Limburg 
(043) 325 40 59.
O P  I N T E R N E T: ga naar de site www.ikl.nl. Als u
wilt, kunt u de Wegwijzer nu downloaden. 

HEBT  U  ZELF  IDEEËN  OF  AANVULL INGEN?  

Neem dan gerust contact met ons op.
Sonja Bessems, oncologieverpleegkundige 
Academisch Ziekenhuis Maastricht
(043) 387 42 50, sonja@devree.nl
Suzanne Verboort, voorlichter Integraal
Kankercentrum Limburg
(043) 325 40 59, s.verboort@ikl.nl

wegwijzer >
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1 hulp vanuit het ziekenhuis

INLE ID ING

In het ziekenhuis kunt u te maken krijgen 
met verschillende zorgverleners. U kunt dan
denken aan:
medisch specialisten
specialistische verpleegkundigen
maatschappelijk werk
psycholoog
diëtist
fysiotherapeut
patiëntenservicebureau
radiotherapie.

MEDISCH  SPEC IAL ISTEN

U kunt worden doorverwezen naar verschillende
specialisten. Denk bijvoorbeeld aan een chirurg,
een internist of een radiotherapeut. Met vragen
over uw ziektebeeld of de behandeling kunt u
altijd bij hen terecht. Maak met uw behande-
lend specialist afspraken over waar en wanneer
u kunt aankloppen met vragen. 
De folder ’Teamwerk, mensen met kanker in
gesprek met hun arts’ kan u hierbij helpen. 
In de folder vindt u praktische vragen die u 
aan de arts kunt stellen. Zo krijgt u duidelijke
informatie over uw ziekte en de behandeling.
De folder kunt u gratis opvragen bij het
Integraal Kankercentrum Limburg, 
(043) 325 40 59.

NAAM SPECIALIST:

TELEFOONNUMMER POLI  SPECIALIST:

SPEC IAL IST ISCHE  VERPLEEGKUNDIGEN

Natuurlijk kunt u de afdeling waar u bent
geopereerd of waar u chemotherapie hebt
gehad altijd bellen voor informatie.
Sommige ziekenhuizen hebben gespecialiseerde
afdelingen. Voorbeelden hiervan zijn een
mammacarepoli voor borstkanker, een stoma-
poli voor mensen met een stoma of een aparte
oncologische poli voor kankerpatiënten. Op
deze afdelingen werken verpleegkundigen die
gespecialiseerd zijn in de desbetreffende vorm
van kanker. Net als de specialist kunnen zij u
dus veel nuttige informatie geven. Informeer bij
uw ziekenhuis over de mogelijkheden.

NAAM VERPLEEGKUNDIGE:

TELEFOONNUMMER POLI  VERPLEEGKUNDIGE:

MAATSCHAPPEL I JK  WERK

Als eenmaal is vastgesteld dat u kanker hebt,
breekt een moeilijke en emotionele tijd aan. 
Al snel zit u met allerlei vragen. Wat zijn de
gevolgen van de ziekte? Wat verandert er, voor
mijzelf en voor mijn naasten? Hoe ga ik met de
ziekte om? Welke praktische zaken moet ik
allemaal regelen (thuissituatie, werk, huis-
vesting, financiën)? Het maatschappelijk werk
biedt u hulp, ondersteuning en advies.
Wanneer u regelmatig in het ziekenhuis verblijft
of nog vaak op controle komt bij de specialist,
kunt u terecht bij de afdeling maatschappelijk
werk in het ziekenhuis. Hiervoor moet u in
sommige ziekenhuizen wel een verwijsbriefje
hebben. U vraagt dit  aan uw specialist.

U kunt ook hulp krijgen via het maatschappelijk
werk in de regio. U kunt dit op eigen initiatief
doen of via de huisarts. Kijk in het telefoonboek
voor het nummer van het algemeen maat-
schappelijk werk bij u in de buurt.

NAAM MAATSCHAPPELIJK WERKER:

TELEFOONNUMMER AFDEL ING

MAATSCHAPPEL I JK  WERK :

PSYCHOLOOG

De gevolgen van de ziekte kanker kunnen een
grote psychische belasting betekenen, zowel
voor uzelf als voor familieleden. Een psycholoog
helpt u als patiënt om weer meer controle te
krijgen over uw probleem. Hij kan zorgen dat
angsten en zorgen een minder grote rol spelen.
Zo zal uw ziekte niet meer een allesover-
heersende plaats in uw denken en doen
innemen.

Als u nog behandeld wordt in het ziekenhuis of
op de polikliniek, kunt u terecht bij de psycho-
loog van het ziekenhuis. Hiervoor hebt u een
verwijzing nodig van uw specialist.

Als u niet meer in behandeling bent in het
ziekenhuis kunt u hulp krijgen van een
psycholoog in de regio. U kunt dit op eigen
initiatief doen of via de huisarts. Kijk in het
telefoonboek voor het nummer van een
psycholoog bij u in de buurt.

NAAM PSYCHOLOOG: 

TELEFOONNUMMER AFDELING PSYCHOLOGIE:  
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DIËT IST

Een diëtist geeft u voedings- en dieetadvies. 
U kunt er terecht wanneer u bijvoorbeeld:
een bepaald dieet moet of wilt volgen
ongewild gewicht verliest
sommige voedingsmiddelen niet meer kunt 
eten of verdragen
door de ziekte of behandeling anders bent 
gaan eten
wilt weten hoe u uw voeding moet aanpassen
om uw conditie op peil te houden
vragen hebt over voeding of alternatieve
voedingswijzen.

Zolang u nog op de polikliniek wordt
behandeld, kunt u terecht bij de diëtist van 
het ziekenhuis. Hiervoor is wel een verwijzing
nodig van uw specialist.

Als u niet meer in behandeling bent in het
ziekenhuis kunt u terecht bij een diëtist van 
de thuiszorg of een diëtist met een eigen
praktijk bij u in de regio. U kunt dit bij uw
huisarts navragen.

NAAM DIËTIST:

TELEFOONNUMMER AFDELING DIËTETIEK:  

FYS IOTHERAPEUT

Als u behandeld bent voor kanker, kunt u
allerlei lichamelijke klachten hebben. Denk
bijvoorbeeld aan: allerlei soorten pijn, adem-
halingsproblemen en lymfoedeem. Vaak kan 
de fysiotherapeut helpen om uw klachten te
verlichten.

Zolang u nog op de polikliniek of op de af-
deling wordt behandeld, kunt u terecht bij de
fysiotherapeut van het ziekenhuis. Hiervoor is
een verwijzing nodig van uw specialist.

U kunt ook terecht bij een fysiotherapeut met
een eigen praktijk bij u in de regio. U kunt dit
bij uw huisarts navragen.

NAAM FYSIOTHERAPEUT:

TELEFOONNUMMER AFDELING FYSIOTHERAPIE:  

PAT IËNTENSER VICEBUREAU

Elk ziekenhuis in de regio Limburg heeft een
patiëntenservicebureau. U kunt er aankloppen
met allerlei vragen over de gang van zaken in
het ziekenhuis. Bijvoorbeeld: Wat zijn uw
rechten als patiënt? Welke zorgmogelijkheden
biedt het ziekenhuis? Wat doet u als u klachten
hebt over de behandeling, of over de wijze van
verzorging?
Ook kunt u bij het patiëntenservicebureau
terecht voor meer algemene informatie.
Bijvoorbeeld over allerlei ziektebeelden,
onderzoeken en patiëntenverenigingen.

TELEFOONNUMMER PATIËNTENSERVICEBUREAU: 

RADIOTHERAP IE

Patiënten uit de regio Midden- en Zuid-Limburg
worden bestraald in het radiotherapeutisch
instituut Maastro Clinic in Heerlen of Maas-
tricht. Als u naar het Maastro Clinic verwezen
wordt, krijgt u daar alle informatie met
betrekking tot radiotherapie. Ook krijgt u
informatie over de mogelijke bijwerkingen 
van uw behandelingen. Voor vragen kunt u
altijd terecht bij uw radiotherapeut-oncoloog.
Voor het beantwoorden van uw vragen neemt
hij ruim de tijd.
Maastro Clinic Heerlen 
Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen
(045) 577 12 00, www.radiotherapie-limburg.nl
Maastro Clinic Maastricht
Dr. Tanslaan 12, 6229 ET Maastricht
(043) 387 44 61, www.radiotherapie-limburg.nl
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ADRESSEN  Z IEKENHUIZEN  REGIO  L IMBURG

Academisch Ziekenhuis Maastricht
P. Debeyelaan 25, 6229 HX Maastricht
(043) 387 65 43, www.azm.nl
Maaslandziekenhuis 
Walramstraat 23, 6131 BK Sittard
(046) 459 77 77, www.orbisconcern.nl
Atrium Medisch Centrum
Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen 
(045) 576 66 66, www.gozl.nl
Atrium Medisch Centrum
Kochstraat 2, 6442 BE Brunssum
(045) 527 99 99, www.gozl.nl
Atrium Medisch Centrum
Wijngracht 45, 6461 AL Kerkrade
(045) 545 09 11, www.gozl.nl
St. Jansgasthuis
Vogelsbleek 5, 6001 BE Weert
(0495) 57 21 00, www.stjansgasthuis.nl
Laurentiusziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6, 6043 CV Roermond
(0475) 38 28 38, www.lzr.nl
Viecurie Medisch Centrum Venlo
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
(077) 320 55 55, www.viecurie.nl
Viecurie Medisch Centrum Venray
Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
(0478) 52 22 22, www.viecurie.nl
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Uw huisarts is het centrale aanspreekpunt voor
de ’totale zorg’. Bij uw huisarts kunt u terecht
voor onderzoek en behandeling, advies en
begeleiding. U kunt daarbij denken aan:
vragen over lichamelijke klachten
aanvullende informatie over de behandeling
door een specialist
hulp bij sociale en emotionele problemen
het aanvragen van een second opinion
het aanvragen van thuiszorg, voedingsadvies,
fysiotherapie of psychologische hulp
vragen over andere zorgmogelijkheden.

Informeer bij thuiskomst uw huisarts over uw
verblijf in het ziekenhuis en (indien nodig) de
reden van opname.

Maak, voor u de huisarts bezoekt, voor uzelf
altijd een lijstje met vragen. Dan heeft u alles
keurig op een rij en hoeft u niet bang te zijn
iets te vergeten.

Iedere huisarts houdt op vaste tijden (tele-
fonisch) spreekuur. Vraag dit even na bij de
praktijk.

NAAM HUISARTS:

TELEFOONNUMMER HUISARTSENPRAKTIJK:

2 hulp van de huisarts
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Jaarlijks doen ruim twee miljoen mensen een
beroep op de thuiszorg. Een vraag die alleen
maar groeit. Dat komt bijvoorbeeld doordat
steeds meer ouderen graag zelfstandig willen
blijven wonen, maar ook doordat mensen 
steeds korter in het ziekenhuis blijven.
Bij alle soorten thuiszorg gaat het maar om 
één ding. U als patiënt moet zich zo lang en 
zo goed mogelijk thuis kunnen redden. De
thuiszorg biedt u de professionele hulp die
daarvoor nodig is.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor
thuiszorg:
verpleging en verzorging
huishoudelijke verzorging
specialistische zorg
hulpmiddelen/uitleen.

VERPLEGING  EN  VERZORGING

Voor algemene verpleegkundige zorg
(bijvoorbeeld wondverzorging of het toedienen
van medicijnen) kunt u een beroep doen op 
de wijkverpleegkundige. Ook kan de wijk-
verpleegkundige u advies en voorlichting 
geven (bijvoorbeeld over voeding) en u 
helpen bij de verwerking van uw ziekte.
Soms is er nachtzorg nodig. Ook daarvoor 
kan de thuiszorg zorgen.

HUISHOUDEL I JKE  VERZORGING

Ook wanneer u ondersteuning wenst bij de
verzorging van uw gezin en huishouden kunt 
u een beroep doen op de thuiszorg. Zij bieden 
u onder andere hulp bij huishoudelijke taken en
licht verzorgende taken.

SPEC IAL IST ISCHE  ZORG

Soms hebt u thuis specialistische zorg nodig
zoals infuuszorg, verzorgen van catheters e.d.
Ook deze zorg kunt u regelen via de thuiszorg.

HULPMIDDELEN /U ITLEEN

Soms hebt u thuis hulpmiddelen of verpleeg-
artikelen nodig, zoals krukken, een postoel, een
aangepast bed of incontinentieluiers. Hiervoor
kunt u terecht bij de uitleenwinkel in uw regio.

Voor alle genoemde vormen van thuishulp moet
u zich aanmelden bij het Regionaal Indicatie
Orgaan (RIO). U kunt dit op eigen initiatief
doen of via de huisarts. Aan de hand van een
intakegesprek bij u thuis stelt het RIO een
indicatie voor de hoeveelheid zorg die u nodig
hebt.
Voor elke regio is er een apart bureau:
Midden-Limburg, (0475) 42 52 22
Oostelijk Zuid-Limburg, (045) 541 05 55
Westelijke Mijnstreek, (046) 478 73 00
Zuidelijk Zuid Limburg, (043) 382 18 21.

3 thuiszorg
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4 vrijwillige hulpverlening

De naam zegt het al. Onder vrijwillige hulp-
verlening verstaan we alle hulp die wordt
geboden door vrijwilligers. Doel van de vrij-
willige hulpverlening is het ondersteunen,
ontlasten of vervangen van de vaste
verzorger(s).
Bij vrijwillige hulp kan het gaan om heel veel
verschillende dingen. Zo kunt u bij vrijwilligers-
organisaties terecht voor:
vriendschappelijk contact (huisbezoek, een
luisterend oor, voorlezen en handwerken)
ondersteuning van mantelzorgers
dagelijks telefonisch contact in het kader 
van een telefooncirkel
ondersteuning in de verzorging en hulp bij 
licht huishoudelijk werk
ondersteuning van terminale patiënten en 
hun vaste verzorgers
vervoer van en naar het ziekenhuis.

Er zijn verschillende vrijwilligersorganisaties in
ons land. Hieronder noemen we er een paar.

HET  NEDERLANDSE  RODE  KRU IS

Het Nederlandse Rode Kruis verzorgt
bijvoorbeeld huisbezoeken, telefooncirkels en
(rolstoel)vervoer van en naar het ziekenhuis.
Ook kunt u er terecht voor ondersteuning van
de mantelzorger (het Rode Kruis zorgt voor
oppas of vervanging). Verder organiseert de
vereniging aangepaste vakanties.
Telefoon (070) 445 58 88 of www.rodekruis.nl

DE  ZONNEBLOEM

De vrijwilligers van De Zonnebloem bezoeken
mensen die langdurig ziek zijn. Ook organiseert
de Zonnebloem allerlei activiteiten en vakanties
voor mensen met een handicap.
Telefoon (076) 564 63 62 of www.zonnebloem.nl

SOS  TELEFONISCHE  HULPDIENSTEN

Deze dienst kunt u dag en nacht bellen voor
een gesprek en een luisterend oor. Aan de
telefoon zitten getrainde vrijwilligers die u
graag te woord staan.
Telefoon 0900–0767 of 
www.sostelefonischehulpdienst.nl

LANDEL I JK  STEUNPUNT  VR I JWILL IGERS

TERMINALE  ZORG

Getrainde vrijwilligers bieden zorg aan
terminale patiënten en hun naasten.
Telefoon (030) 659 62 66 of 
www.vtz-nederland.nl

Alle vormen van hulp kunt u op eigen initiatief
aanvragen, elke organisatie heeft adressen in de
regio Limburg.
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5 informatie en voorlichting

Voor informatie en voorlichting over kanker
kunt u terecht bij de volgende instanties:
het Integraal Kankercentrum Limburg
het Koningin Wilhelmina Fonds.

INTEGRAAL  KANKERCENTRUM L IMBURG

Het Integraal Kankercentrum Limburg (IKL) is
een samenwerkingsverband van zorginstellingen
en zorgverleners in de oncologie voor de regio
Midden- en Zuid-Limburg.
Het IKL houdt zich bezig met: de vroege op-
sporing van kanker; het verbeteren van de zorg
aan kankerpatiënten; de registratie van de
ziekte en de ondersteuning van onderzoek. 
In dit verband werkt het IKL nauw samen 
met artsen, verpleegkundigen en andere 
zorgverleners; patiëntenverenigingen; zorg-
instellingen, GGD’s en opleidingeninstituten 
en universiteit in de regio.
Het IKL is primair gericht op zorgverleners. 
We beschikken echter ook over een informatie-
centrum waar u als patiënt terechtkunt. Zo
kunnen we u informatie verstrekken over alle
mogelijke organisaties voor kankerpatiënten;
individueel lotgenotencontact; begeleidings-
mogelijkheden (bijvoorbeeld psychologen);
gespreksgroepen of patiëntenverenigingen.
Maar bijvoorbeeld ook over pruikenspeciaal-
zaken, lymfoedeemtherapeuten, vakantie-
mogelijkheden en voorlichtingsbijeenkomsten
en gespreksgroepen voor patiënten en hun
naasten.

Voorlichtingscentrum telefonisch bereikbaar 
van 9.00–12.30 uur, (043) 325 40 59
Bezoek op afspraak
Parkweg 20, 6212 XN Maastricht
Postbus 2208, 6201 HA Maastricht
Telefoon (043) 325 40 59
Fax (043) 325 24 74
info@ikl.nl, www.ikl.nl

KONINGIN  WILHELMINA FONDS

Het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) financiert
kankeronderzoek, onderwijs en opleiding; geeft
voorlichting; steunt patiëntenverenigingen en
zet zich in voor de begeleiding van patiënten.
Het KWF is volledig afhankelijk van vrijwillige
giften.
Het KWF heeft een gratis hulp- en informatie-
lijn. U kunt er terecht met praktische vragen
(bijvoorbeeld voor adressen van patiënten-
verenigingen of het aanvragen van hulp-
middelen). Maar ook voor een hart onder de
riem kunt u bellen. Een goed persoonlijk
gesprek werkt vaak zeer verhelderend.
De lijn wordt aangestuurd via een voice respons
systeem. Door middel van dit systeem kunt u
zelf bepalen of u een voorlichter wilt spreken 
of bijvoorbeeld brochures wilt bestellen.

Openingstijden 10.00–12.30 en 13.30–16.00 uur 
Bezoek op afspraak tussen 9.00–17.00 uur
Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam
Telefoon 0800–022 66 22 (gratis)
www.kankerbestrijding.nl
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6 contact met lotgenoten

Met lotgenoten bedoelen we mensen die
kanker hebben of hebben gehad. Zij zetten 
zich vrijwillig in voor medepatiënten en hun
naasten. U kunt bij hen terecht voor: persoon-
lijke informatie en praktische tips, contact-
bijeenkomsten, lezingen, gespreksgroepen,
nieuwsbrieven of een persoonlijk gesprek.
U kunt op verschillende manieren in contact
komen met een lotgenoot. Dit kan via:
het Toon Hermans Huis
patiëntenverenigingen
groepsactiviteiten.

HET  TOON HERMANS  HU IS

Het Toon Hermans Huis is een inloophuis voor
mensen met kanker en hun naasten. 
De Toon Hermans Huizen zijn gevestigd in
Sittard, Venlo en Maastricht. U kunt het huis
tijdens kantooruren (zonder afspraak) bezoeken
voor verschillende vormen van ondersteuning en
hulp. U kunt daarbij denken aan:
opvang en begeleiding, een actief luisterend
oor
professionele ondersteuning door een psycho-
sociaal werkende en/of een psycholoog
informatie over en verwijzing naar andere
hulpverlenende instanties
visagie- en hairstylingsadvies (op afspraak)
themalezingen.

Verder kunt u meedoen met ontspannings-
groepen (ademhalingstechnieken, yoga,
lichaamswerk, meditatie), creativiteitsgroepen
en gespreksgroepen.
In de Toon Hermans Huizen worden regelmatig
bijeenkomsten georganiseerd van patiënten-
verenigingen en lotgenotencontactgroepen.

De eerste opvang en begeleiding is in handen
van getrainde vrijwilligers; gastvrouwen en 
-heren met of zonder kankerverleden. Zij
worden zorgvuldig gekozen en nemen verplicht
deel aan een trainingstraject. In dit traject is er
aandacht voor communicatie, alle mogelijke
belevingsaspecten rondom kanker, workshops
en structurele intervisie. Het is van groot belang
dat iedereen zich volop betrokken voelt bij de
organisatie. De Toon Hermans Huizen zijn eerst
en vooral ’een begripvol thuis’.
De Toon Hermans Huizen zijn van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur geopend.
Nieuwstraat 41a, 5911 JS Venlo
(077) 321 14 33
Paardestraat 31, 6131 HB Sittard
(046) 451 64 74
St.-Servaasklooster 33, 6211 TE Maastricht
(043) 326 10 00

www.toonhermanshuis.nl
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PAT IËNTENVERENIG INGEN

In Nederland zijn er meer dan 20 patiënten-
verenigingen voor mensen met kanker. 
Een patiëntenvereniging is een vereniging
bestaande uit vrijwilligers die lotgenotencontact
bieden, maar ook contactdagen, vergaderingen
en themabijeenkomsten organiseren. Zodra u lid
wordt van een bepaalde patiëntenvereniging
wordt u automatisch op de hoogte gehouden
van contactdagen of vergaderingen.
De meeste patiëntenverenigingen hebben een
eigen nieuwsbrief of informatieblad. In deze
bladen worden ervaringen gedeeld, maar
komen ook de nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van behandeling en zorg aan bod. 
Elke vereniging beschikt over een informatie-
brochure, waarin de activiteiten worden
toegelicht.
Een aantal patiëntenverenigingen werkt 
met regionale contactpersonen. Andere ver-
enigingen zijn zo klein dat zij alleen landelijk
werken. 
Voor de volledigheid zetten we alle patiënten-
verenigingen even voor u op een rijtje:
Asbestslachtoffers
Borstkanker
Beenmergkanker (Kahler, Waldenström)
Beenmergtransplantatie
Baarmoeder-, baarmoederhals-, eierstokkanker
of andere gynaecologische tumorsoorten
Hersentumor
Kanker in het hoofd-/halsgebied
Kanker op jonge leeftijd
Kanker van het spijsverteringskanaal (maag,
darm, alvleesklier, slokdarm)
Leukemie
Longkanker
Lymfklierkanker (Hodgkin, Non-hodgkin)
Lymfoedeem
Melanoom
Men 1-, Men 2-syndroom
Nabestaanden van een kankerpatiënt
Nier- en blaaskanker
Ouders, broertjes en zusjes van kinderen met
kanker
Prostaatkanker
Stomavereniging
Strottenhoofd- en keelkanker
Verder in Balans (nazorgprogramma van 
Herstel & Balans)
Zaadbalkanker

Voor de telefoonnummers van de patiënten-
verenigingen kunt u contact opnemen met 
het Integraal Kankercentrum Limburg of de
Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-
verenigingen
Integraal Kankercentrum Limburg 
(043) 325 40 59
Nederlandse Federatie Kankerpatienten-
verenigingen (030) 291 60 91 of 
www.kankerpatient.nl

GROEPSACT IV ITE I TEN

In de regio Limburg worden door verschillende
zorginstellingen groeps- en voorlichtings-
activiteiten georganiseerd. Denk aan: cursussen,
gespreksgroepen en informatiebijeenkomsten.
Voor meer informatie hierover kunt u contact
opnemen met het Integraal Kankercentrum
Limburg.
Twee keer per jaar verschijnt er een overzichts-
brochure met daarin alle patiëntenprogramma’s
die worden georganiseerd door patiënten-
verenigingen, Toon Hermans Huizen en zorg-
instellingen. U kunt deze brochure opvragen 
bij het Integraal Kankercentrum Limburg, 
(043) 325 40 59
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7 het revalidatieprogramma
Herstel & Balans

Het Integraal Kankercentrum Limburg heeft een
revalidatieprogramma ontwikkeld voor kanker-
patiënten: Herstel & Balans, gezondheids-
bevordering en revalidatie.
Veel kankerpatiënten willen na hun
behandeling werken aan herstel. Een nieuw
evenwicht vinden in hun leven, omgaan met 
de ziekte kanker en de gevolgen hiervan. Het
programma Herstel & Balans kan u daarbij
helpen.
Het programma duurt drie maanden en is een
combinatie van lichaamstraining en psycho-
sociale begeleiding. Wekelijks werkt u aan uw
conditie door lichaamstraining. U traint op uw
eigen niveau en onder deskundige leiding. Dit
kan op twee locaties in Limburg: Hoensbroek 
en Horn.
Ook kunt u themabijeenkomsten bijwonen 
over belangrijke onderwerpen in relatie tot
kanker. Diverse sprekers geven informatie en
beantwoorden uw vragen over bijvoorbeeld:
voeding, huidverzorging, verwerking van kanker
en de gevolgen van kanker voor werk en gezin.
Ook partners zijn op deze themabijeenkomsten
welkom. Zij ervaren immers van heel dichtbij
wat kanker in je leven betekent.

Een groep bestaat uit 12 tot 18 personen. Zo
komt u bovendien op een heel vanzelfspreken-
de en vrijblijvende manier in contact met ande-
re patiënten. Samenzijn met mensen die weten
hoe u zich voelt en voor wie één woord genoeg
is. Zij hebben immers dezelfde ervaringen als u.

Het is belangrijk om uw deelname vooraf te
bespreken met uw huisarts of specialist. Deze
vult dan vervolgens de verwijsbrief in die bij het
inschrijfformulier is gevoegd.

Voor een aanmeldingsformulier kunt u zich
wenden tot Stichting Revalidatie Limburg
Hoensbroek of astmacentrum Hornerheide.
Op de internetsite vindt u alle actuele
informatie over Herstel & Balans. Eventueel kunt
u de aanmeldingsformulieren downloaden. 
www.herstel-en-balans.nl
SRL-Hoensbroek
Zandbergseweg 111, 6432 CC Hoensbroek
(045) 528 21 83
Astamacentrum Hornerheide
Hornerheide 1, 6085 NM Horn
(0475) 58 75 87
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8 pastorale zorg

Kanker kan veel vragen bij u oproepen over
bijvoorbeeld: de zingeving van het leven, het
geloof of de verwerking van de ziekte en de
invloed ervan op uw eigen leven.
Misschien hebt u behoefte om hierover te
praten met een deskundige op het gebied 
van geloof en/of levensbeschouwing. In dat
geval kunt u terecht bij een pastor, priester,
pastoraal werker, dominee, humanistisch
raadsman/-vrouw, imam of rabbijn.

Bijna elk ziekenhuis beschikt over een 
pastoraal team. Informeer hierover bij de
verpleegkundige van de afdeling of bij het
patiëntenservicebureau.
Ook buiten het ziekenhuis kunt u pastorale 
zorg zoeken. Voor de adressen van één van
bovengenoemde geestelijken kunt u in het
telefoonboek kijken onder bijvoorbeeld: 
’rooms-katholiek’, ’parochie’, ’hervormde kerk
of gemeente’ of ’gereformeerde kerk’.
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9 psychologische zorg

De emotionele verwerking van kanker en 
het vinden van een nieuwe balans is soms erg
moeilijk. Het kan zijn dat u hier hulp bij nodig
hebt.
Psychologen, psychotherapeuten en psychiaters
kunnen u helpen door middel van gesprek en/of
therapie.
U krijgt ondersteuning bij allerlei emotionele
problemen (bijvoorbeeld met betrekking tot 
uw gezin of uw relatie). U leert omgaan met
gevoelens van angst, spanning, depressie en
rouw. Met behulp van oefeningen leert u om 
u weer wat meer te ontspannen.

Voor psychologische zorg kunt u terecht in 
het ziekenhuis, bij een Regionale Instelling 
voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
(RIAGG) of bij een particuliere praktijk.

Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke
Gezondheidszorg (RIAGG):
Mondriaan Zorggroep Heerlen, (045) 573 62 62
RIAGG Maastricht, (043) 329 96 99
RIAGG Midden-Limburg, (0475) 38 74 74
RIAGG Westelijke Mijnstreek, (046) 459 93 93
RIAGG Noord-Limburg, (077) 355 02 22.

Voor adressen van psychologen, (psycho)-
therapeuten of psychiaters werkzaam in 
een particuliere praktijk kunt u contact op-
nemen met uw huisarts, uw zorgverzekeraar 
of het Integraal Kankercentrum Limburg, 
(043) 325 40 59.
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10 aanvullende en/of ondersteunende 
behandeling

Het belangrijkste verschil tussen een reguliere
en een aanvullende en/of ondersteunende
behandeling is, dat van een reguliere
behandeling wetenschappelijk is aangetoond
dat deze bij een groot aantal patiënten een
gunstig effect heeft gehad.
Bij een aanvullende en/of ondersteunende
behandeling is die werkzaamheid in groot-
schalig onderzoek bij patiënten (nog) niet
bewezen. Toch hebben veel patiënten baat 
bij zo’n aanvullende of ondersteunende
behandeling.

Wanneer u een aanvullende therapie wilt
volgen, is het soms niet eenvoudig een keuze 
te maken. Er is namelijk een groot aanbod. 
Er zijn therapieën die al jaren bekend zijn. 
Maar ook komen er regelmatig nieuwe
behandelingen bij. Voor welke aanvullende
behandeling u kiest, hangt vaak sterk af van 
uw persoonlijke voorkeur en interesse.

Hieronder zetten we de bekendste aanvullende
behandelingen voor u op een rij:
psychologische ondersteuning 
(bijvoorbeeld Simonton-therapie, visualisatie,
ontspanningsoefeningen, psycho-energetische
therapie)
de antroposofische geneeswijze 
(hier wordt belang gehecht aan de relatie
tussen mens en natuur)
homeopathie
voedings- en mineralenleer 
(bijvoorbeeld Houtsmuller- en Moermandieet).

Zoals gezegd, een keuze maken is moeilijk.
Soms helpt het om met een ervarings-
deskundige te praten of om er meer over 
te lezen.
De meeste therapeuten zijn aangesloten bij 
een beroepsvereniging en zijn terug te vinden
op internet.

Meer informatie over aanvullende behandeling
leest u in de KWF-folder ’Aanvullende of
alternatieve behandeling bij kanker’. De folder
kunt u gratis opvragen bij het KWF.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de Stichting Telefonische Informatie
Alternatieve Geneeswijzen (0592) 35 34 05.
Ook kunt u terecht bij het KWF 0800–066 22 66
of het IKL (043) 325 40 59.
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11 verzekering en werk

Mensen met gezondheidsproblemen kunnen
hinder ondervinden bij het vinden of behouden
van werk, of bij het afsluiten van verzekeringen.
Dankzij de verbeterde behandelingsmethoden
zijn er steeds meer kankerpatiënten die na hun
ziekte op de oude voet blijven functioneren.
Soms zijn een paar kleine aanpassingen al
voldoende om dit mogelijk te maken.
Helaas is dat nog niet bij iedere werkgever 
of collega bekend. Er bestaan nog allerlei 
vooroordelen over kanker. Ook de meeste
verzekeringsmaatschappijen behandelen 
(ex-)patiënten gewoonlijk anders. 

Als u dergelijke problemen tegenkomt, 
kunt u terecht bij de Helpdesk voor vragen 
over werk en verzekeringen, 
Breed Platform Verzekerden en Werk
Postbus 67026, 1060 JA Amsterdam
Telefoon (020) 480 03 00, bereikbaar op 
werkdagen tussen 12.00 en 20.00 uur
www.bpv.nl



18

12 persoonlijke verzorging

Als gevolg van uw ziekte kunt u te maken krij-
gen met een aantal lichamelijke veranderingen.
Hieronder noemen we er een paar:
lymfoedeem
stoma
haaruitval
borstprothese
incontinentie.

LYMFOEDEEM

Na sommige behandelingen treedt er mogelijk
lymfoedeem op. Lymfoedeem komt het vaakst
voor bij vrouwen die zijn behandeld voor
borstkanker. Maar ook na behandeling van
gynaecologische tumorsoorten, prostaatkanker,
melanoom en de ziekte van Hodgkin kan het
optreden.
Door het treffen van een aantal voorzorgs-
maatregelen kunt u zelf meehelpen om
lymfoedeem zo veel mogelijk te voorkomen. 
Als er toch lymfoedeem optreedt kunt u 
terecht bij een gespecialiseerde fysiotherapeut,
een huidtherapeut of een microvaatchirurg
(voor een operatieve ingreep). 

Stichting Werkgroep Lymfoedeem telefoon:
(0513) 62 49 79 (tussen 10.00–12.00 uur)
Een gespecialiseerde fysiotherapeut kunt u
vinden op www.nvfl.nl
Voor huidtherapeuten kijkt u op www.nvhnet.nl
Voor verdere adressen kunt u terecht bij uw
huisarts of specialist, uw zorgverzekeraar of 
het Integraal Kankercentrum Limburg 
(043) 325 40 59.

STOMA

Als u als gevolg van een darmoperatie of een
operatie aan de blaas of urineleider een darm-
of urinestoma hebt kunt u voor hulp en advies
terecht bij de wijkverpleegkundige of de
Nederlandse Stomavereniging ’Harry Bacon’,
(0346) 26 22 86.

HAARUITVAL

Door behandeling met chemotherapie kan het
voorkomen dat u geheel of gedeeltelijk uw haar
verliest. Uw arts kan u informeren of (en in
welke mate) dit het geval is. Voor de periode
waarin u weinig of geen haar hebt, kunt u een
pruik aanschaffen. Het Integraal Kankercentrum
Limburg heeft een folder uitgegeven met
adviezen en tips. Ook vindt u in de folder een
groot aantal adressen van pruikenspeciaalzaken
in Zuid- en Midden-Limburg. De folder kunt u
opvragen bij het Integraal Kankercentrum
Limburg, (043) 325 40 59. Natuurlijk kunt u ook
altijd bij uw eigen kapper informeren.

BORSTPROTHESE

Voorafgaand aan de aanschaf van een borst-
prothese kunt u gebruikmaken van de borst-
prothesevoorlichting. U krijgt objectieve
informatie over de diverse merken borst-
prothesen, beha’s en badpakken, evenals
praktische tips over het dragen en de aanschaf
van een prothese. De (individuele) prothese-
voorlichting is in handen van een lotgenoot die
lid is van de Borstkankervereniging Nederland.
Sommige ziekenhuizen beschikken over een
aparte mammacarepoli. Ook hier kunt u terecht
met al uw vragen over protheses.
Voor de adressen van de borstprothese 
voorlichtingscentra kunt u contact opnemen
met het Integraal Kankercentrum Limburg, 
(043) 325 40 59 of de Borstkankervereniging
Nederland, (030) 291 72 22.

INCONT INENT IE

Na de behandeling van kanker kan er een 
vorm van incontinentie ontstaan. In sommige
ziekenhuizen zijn er gespecialiseerde verpleeg-
kundigen die u informatie en tips kunnen
geven. In enkele ziekenhuizen is er ook een
incontinentiepoli. Informeer bij uw ziekenhuis
wat er mogelijk is. Voor informatie over
incontinentie kunt u ook terecht bij uw
apotheker.
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13 second opion

HET  OORDEEL  VAN EEN  ANDERE  ARTS

Een second opinion of een tweede mening is
een medisch oordeel van een andere arts dan
uw behandelend arts. In principe volgen alle
kankerspecialisten dezelfde procedures voor
onderzoek en behandeling. Toch kan het zijn
dat u graag ook de mening wilt horen van een
specialist in een ander ziekenhuis.

WANNEER  VRAAGT  U  EEN  SECOND OP IN ION?

Nadat de diagnose is gesteld, doet uw arts u
een voorstel voor een behandeling. Soms hebt 
u na het gesprek met uw eigen arts nog vragen
die u aan een andere arts zou willen voor-
leggen. Zijn er bijvoorbeeld nog andere
mogelijkheden of behandelingsmethoden? 
U kunt dan vragen om een second opinion, 
een tweede mening. Ook tijdens of na een
behandeling is het mogelijk een second 
opinion te vragen.

LAAT  U  GOED INFORMEREN

Een onverwachte confrontatie met kanker of
het horen van een ernstige diagnose, brengt
veel emoties teweeg. U hebt tijd nodig voor 
het nemen van een goede beslissing. Die tijd 
is er meestal maar in geringe mate.
Het is belangrijk dat u goed wordt voor-
gelicht en een duidelijk beeld krijgt van alle
behandelingsmogelijkheden. Laat u daarom
goed informeren. Vraag verder als de 
informatie niet duidelijk is of tekort schiet. 
In eerste instantie doet u dat gewoon bij uw
behandelend arts.

WAAR VRAAGT  U  EEN  SECOND OP IN ION?

Als u besluit om een second opinion te vragen,
dan kunt u dit eerst bespreken met uw eigen
behandelend arts. Die overlegt met u bij wie u
het best voor een second opinion terechtkunt.
Ook uw huisarts kan u hierover adviseren.
Het is verder verstandig om even met uw zorg-
verzekeraar te overleggen voordat u om een
second opinion vraagt. Niet alle maatschappijen
vergoeden de kosten daarvan.
Voor een second opinion hoeft u niet altijd
buiten de regio te gaan. Vaak kunt u terecht in
een ander ziekenhuis in uw eigen regio.

HOE  GAAT  HET  IN  Z I JN  WERK?

Als u besloten hebt een second opinion in een
ander ziekenhuis aan te vragen, brengt u uw
specialist hiervan op de hoogte. U verzoekt 
hem om de medische gegevens aan u mee te
geven. Vervolgens maakt u een afspraak bij de
betreffende specialist.
De specialist die de tweede diagnose stelt, zal 
in veel gevallen niet alleen met u praten. Hij 
zal ook een lichamelijk onderzoek doen en/of
aanvullende informatie opvragen bij uw
behandelend arts. Voor dit opvragen van
gegevens moet u speciaal toestemming geven.

ADVIES  VAN DE  SPEC IAL IST

In het algemeen geeft de specialist aan wie u
een second opinion vraagt, u zijn oordeel aan
het einde van het eerste gesprek.
Als u dat wilt kan de specialist zijn diagnose 
ook schriftelijk doorgeven aan uw huisarts of
uw behandelend arts. Deze zijn dan vrij om in
overleg met u de behandeling al dan niet te
wijzigen. Meestal gaat u voor behandeling 
weer terug naar uw eigen specialist.

GEEN BL I JK  VAN WANTROUWEN

Een second opinion vragen doet u niet zomaar.
In de meeste gevallen gebeurt het alleen als 
u voor een ingrijpende beslissing staat en u
onzeker bent over de diagnose en/of de 
behandeling. Een second opinion is geen blijk
van wantrouwen tegen uw eigen behandelaar.
Het helpt u alleen om tot een goede keuze te
komen in een hele moeilijke situatie.

Voor meer informatie over second opinion 
kunt u contact opnemen met het Integraal
Kankercentrum Limburg, (043) 325 40 59.
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14 palliatieve terminale zorg

Onder palliatieve zorg voor terminale patiënten
verstaan we de zorg voor patiënten in de laatste
levensfase en hun naasten.
Naast de bestrijding en verlichting van
lichamelijke symptomen is er aandacht voor
psychosociale, emotionele en spirituele
aspecten. Het doel van de palliatieve zorg is bij
te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit
van leven in de laatste levensfase. Uw huisarts
kan hierin een belangrijke rol spelen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de
laatste levensfase door te brengen. De uit-
eindelijke keuze wordt bepaald door uw
persoonlijke omstandigheden en die van de
mensen in uw omgeving, en van de medische
zorg die u nodig hebt.

Palliatieve zorg kan op verschillende plekken
plaatsvinden:
T H U I S : met behulp van verpleegkundigen van
de thuiszorg en eventueel vrijwillige hulp. 
I N  H O S P I C E S : dit zijn zelfstandige instellingen,
met ondersteuning door professionals en
getrainde vrijwilligers.
I N  H E T  V E R P L E E G H U I S : enkele verpleeghuizen
hebben kamers beschikbaar voor patiënten in
de terminale fase (van buiten het verpleeghuis).
I N  H E T  Z I E K E N H U I S : vaak sterven mensen in
het ziekenhuis omdat ze er al zijn opgenomen
vanwege een behandeling, maar sommige
mensen kiezen er bewust voor om te sterven in
het ziekenhuis.

Voor adressen kunt u contact opnemen met 
het Integraal Kankercentrum Limburg, 
(043) 325 40 59. 
Om voor deze mogelijkheden in aanmerking te
komen is er soms een intake nodig door het
Regionaal Indicatie Orgaan (RIO). Voor elke
regio is er een apart bureau:
Midden-Limburg, (0475) 42 52 22
Oostelijk Zuid-Limburg, (045) 541 05 55
Westelijke Mijnstreek, (046) 478 73 00
Zuidelijk Zuid Limburg, (043) 382 18 21.

LEVENSBEË INDIG ING

Voor meer informatie over vrijwillige euthanasie
kunt u terecht bij uw specialist of huisarts. 
Hier kunt u het beste tijdig naar informeren. 
U weet dan hoe uw specialist of huisarts over
euthanasie denkt. Ook zijn er diverse voor-
bereidingen die tijd vergen, zoals het in-
schakelen van een onafhankelijke arts.
Voor meer informatie over euthanasie, over uw
rechten en plichten en voor voorbeelden van
een euthanasieverklaring, kunt u terecht bij de
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige
Euthanasie (NVVE). De NVVE verstrekt nooit
middelen voor vrijwillige euthanasie en heeft
geen artsen in dienst die euthanasie toepassen. 
Telefoon 0900–606 06 06 of www.nvve.nl
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15 meer weten?

In dit hoofdstuk krijgt u allerlei extra
informatie. Voor een deel sluit de informatie
aan bij de vorige hoofdstukken. 
Andere informatie is meer algemeen. Zo krijgt 
u een overzicht van aanvullende literatuur en
hebben we een groot aantal internetadressen
verzameld. Op beide manieren kunt u (veel)
meer te weten komen over uw ziekte.
webwijzer
literatuur
adressen.

WEBWIJZER

Je hoeft tegenwoordig maar een tijdschrift
open te slaan, de tv of radio aan te zetten of de
internetadressen vliegen je om de oren.
Op internet staat zoveel informatie over kanker
dat je soms door de bomen het bos niet meer
ziet. Hieronder hebben we de belangrijkste en
interessantste sites voor u op een rij gezet.

www.ikc.nl
Site van de negen IKC’s. Informatie over de
activiteiten van de IKC’s en interessante links
www.kankerpatient.nl
Site van de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiënten. Informatie over de
patiëntenverenigingen in Nederland en
lotgenotencontact. Links naar allerlei 
patiëntenverenigingen
www.kankerbestrijding.nl
Site van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF).
Voor informatie over alles wat met kanker te
maken heeft
www.diagnose-kanker.nl
Het startpunt op internet voor patiënten,
naasten en hulpverleners
www.nvro.nl
Site van de Nederlandse Vereniging voor Radio-
therapie en Oncologie. Alles op het gebied van
radiotherapie
www.borstkanker.net
Site met uitgebreide informatie over 
borstkanker
www.voedingscentrum.org
De site van de Stichting Voedingscentrum
Nederland is een vraagbaak voor iedereen die
iets wil weten over voeding en voedsel in relatie
tot gezondheid, kwaliteit en veiligheid
www.allesoverchemotherapie.nl
Site met algemene informatie over chemo-
therapie
www.huisartsen.nl
Via deze site bieden ruim 2000 huisartsen
informatie aan over hun praktijk.

T O T  S L O T  D R I E  E N G E L S TA L I G E  S I T E S :

www.cancercare.org
Lotgenotencontact en veel patiënteninformatie
www.cancereducation.com
Een site voor patiënten, naasten en
professionals
www.cancer.gov
Een site met patiënteninformatie.
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L I TERATUUR

Er zijn nogal wat folders en boeken over kanker.
Folders en brochures kunt u gratis opvragen bij
het Integraal Kankercentrum Limburg of het
Koningin Wilhelmina Fonds. Als u wilt kunt 
u ook eerst een actuele folderlijst krijgen,
waarin alle nieuwe publicaties overzichtelijk
vermeld staan. 

F O L D E R S

Er zijn folders over de volgende onderwerpen:
soorten kanker
behandelingen
erfelijke tumoren
begeleiding (bijvoorbeeld: hoe moet het met
mijn kinderen, leven met kanker, enzovoorts)
preventie.

B O E K E N

Boeken kunt u (meestal) uit de bibliotheek
halen of u kunt ze gratis lenen in het
documentatiecentrum van het IKL. Er zijn 
onder andere boeken over de behandeling 
van kanker, de ervaringen van patiënten,
kinderen met kanker, enzovoorts. Hiernaast
doen we een greep uit de vele publicaties.

Over kanker, Hetty Hagens e.a., 1997
Dit boek behandelt zowel medische als
praktische vragen over kanker. 
Kanker en radiotherapie, Kal e.a., 2001
Boekje bestemd voor patiënten die voor het
eerst met radiotherapie in aanraking komen.
Opnieuw aanraken na kankertherapie, Lucy
Nijhuis, 2001
Een boeiend ervaringsverhaal, geschreven 
door de partner van een man die een
beenmergtransplantatie ondergaat in verband
met leukemie. Interessant voor alle partners.
Dagboek van een kankerpatiënt, E. Smolenaars-
Stammen, 2001
De ervaringen van een vrouw met borstkanker.
Reeks verhalen uit de krant De Limburger.
Radio-robbie en Chemo-kasper, 1998
Twee uitgaven van de vereniging ’Ouders,
Kinderen en Kanker’. Stripverhaal over radio- 
en chemotherapie, bedoeld voor kinderen 
met kanker en voor kinderen van wie
bijvoorbeeld een der ouders een behandeling
moet ondergaan.
Een lichaam van lood, Hendriks, 2000
Aandacht voor de extreme vermoeidheid na
kankertherapie. Aan het woord komen zowel
deskundigen als ervaringsdeskundigen.
Lief en leed, Weijmar, Schultz en Van de Wiel,
2001
Een boekje over seksualiteit, intimiteit en
kanker.
Zelfzorggids, 2000
Gids ontwikkeld door het Integraal Kanker-
centrum Limburg. In de gids worden problemen
en klachten beschreven waar u als patiënt mee
te maken kunt krijgen. U kunt de gids down-
loaden via onze site, www.ikl.nl
Leven met kanker, H. van de Wiel en M.
Spermon, 2002
Handreiking voor patiënten en hun naasten bij
het omgaan met kanker.
Handboek voor overlevers, J. Terlingen, 2003
Een gids voor mensen die vooruitkijken na
kanker.
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ADRESSEN

Z I E K E N H U I Z E N

Academisch Ziekenhuis Maastricht
P. Debeyelaan 25, 6229 HX Maastricht
(043) 387 65 43
www.azm.nl
Maaslandziekenhuis 
Walramstraat 23, 6131 BK Sittard
(046) 459 77 77
www.orbisconcern.nl
Atrium Medisch Centrum
Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen 
(045) 576 66 66
www.gozl.nl
Atrium Medisch Centrum
Kochstraat 2, 6442 BE Brunssum
(045) 527 99 99
www.gozl.nl
Atrium Medisch Centrum
Wijngracht 45, 6461 AL Kerkrade
(045) 545 09 11
www.gozl.nl
St. Jansgasthuis
Vogelsbleek 5, 6001 BE Weert
(0495) 57 21 00 
www.stjansgasthuis.nl
Laurentiusziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6, 6043 CV Roermond
(0475) 38 28 38
www.lzr.nl
Viecurie Medisch Centrum Venlo
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
(077) 320 55 55
www.viecurie.nl
Viecurie Medisch Centrum Venray
Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
(0478) 52 22 22
www.viecurie.nl

I N F O R M AT I E  E N  V O O R L I C H T I N G

Integraal Kankercentrum Limburg (IKL)
Voorlichtingscentrum telefonisch bereikbaar 
van 9.00–12.30 uur, (043) 325 40 59
Bezoek op afspraak
Parkweg 20, 6212 XN Maastricht
Postbus 2208, 6201 HA Maastricht
Telefoon (043) 325 40 59
Fax (043) 325 24 74
info@ikl.nl, www.ikl.nl
Koningin Wilhelmina Fonds (KWF)
Openingstijden 10.00–12.30 en 13.30–16.00 uur
Bezoek op afspraak tussen 9.00–17.00 uur
Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam
Telefoon 0800–022 66 22 (gratis)
www.kankerbestrijding.nl
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UITGAVE  EN  REDACT IE

Integraal Kankercentrum Limburg (IKL)
Parkweg 20
6212 XN Maastricht
Postbus 2208
6201 HA Maastricht
telefoon (043) 325 40 59
fax (043) 325 24 74
e-mail ikl@ikl.nl

VORMGEVING

Weijsters & Kooij vormgevers, Grave

FOTOGRAF IE

Petra Appelhof fotografie, Nijmegen

BUREAUREDACT IE

Woord Werk, Tilburg



i n l e id ing

Integraal  Kankercentrum

Limburg
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