Ondersteuning bij
kanker en chemo
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Ondersteuning
bij kanker en
chemo
Kanker
Kanker is een ernstige ziekte die het leven van uzelf
en uw omgeving op een danige manier overhoop
haalt.
Bij het horen van de diagnose zakt de grond onder
uw voeten als het ware weg. U zit op een achtbaan
vol emoties en allerlei gevoelens. Daarbij komen vaak
vele vragen en worden uw vooruitzichten flink door
elkaar geschud…

kennismaking. Nadien komen wij telkens opnieuw
eens langs om te horen hoe het verder met u gaat.
Naast de nodige ondersteuning, maken wij tijd voor
een ontspannende babbel, die u de nodige rust kan
brengen in uw gedachten en uw gevoelens.
Ook uw partner of uw kinderen kunnen bij ons
terecht.

Praktisch

Ingrijpende behandelingen zoals een heelkundige
ingreep, chemotherapie, radiotherapie en/of
mogelijke neveneffecten kunnen het u niet makkelijk
maken.

Tijdens uw dagverblijf is ons bezoekje volledig
vrijblijvend. Indien nodig kan er tevens buiten uw
dagbehandeling met u of met iemand uit uw dichte
omgeving een afspraak gemaakt worden.

Misschien herkent u dit en weet u af en toe niet meer
hoe u er mee kunt omgaan.

Contactgegevens vindt u verder in deze folder.

Begeleiding
Niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch kan het
ziek zijn gevolgen hebben. Hierdoor kan het zijn dat u
behoefte hebt aan een fijne babbel, een ruggensteun
of wat goede raad,… U kunt daardoor nieuwe moed
vinden om verder te gaan.
Tijdens uw eerste verblijf/behandeling in het
dagziekenhuis komt iemand van ons langs ter

Er zijn voor u aan deze ondersteuning geen extra
kosten verbonden.

