Informatieplatform en
sociaal netwerk voor
(ex)patiënten en naasten
Vind betrouwbare
medische informatie
Zoek in de bibliotheek en vind informatie die
aansluit bij jouw situatie. De bibliotheek bevat
informatie over veel verschillende kankersoorten
en wordt continu uitgebreid met meer informatie
over onderzoeken, behandelingen en gevolgen.
De medische informatie komt tot stand in
samenwerking met medische deskundigen.
Zij controleren de inhoud op juistheid.

Ontdek organisaties die je
verder kunnen helpen
In Nederland zetten veel organisaties zich in voor
mensen met kanker en hun naasten. Kanker.nl
biedt een platform voor al deze organisaties,
zodat ze goed vindbaar zijn op het moment
dat jij ze nodig hebt. Van patiëntenorganisaties
en inloophuizen tot (therapeutische)
behandelcentra. Maar ook organisaties die je
kunnen adviseren over werk en inkomen,
re-integratie en andere zaken waar je tegenaan
loopt als je kanker hebt (gehad).

Word deelnemer

samen weten we meer

Maak een profiel aan en ontmoet mensen
met wie je je ervaringen online kunt delen.
Met een profiel kun je ook informatie op maat
ontvangen. Bijvoorbeeld over discussies,
bijeenkomsten, of nieuwe onderzoeken.
Ga naar Kanker.nl en word deelnemer.

Contact
www.Kanker.nl
contact@kanker.nl
twitter.com/KankerNL

Initiatiefnemers
Kanker.nl is een initiatief van
KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
(NFK), Integraal Kankercentrum Nederland
(IKNL) en Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ).

Betrouwbare medische informatie
Bekijk de uitgebreide informatie over
kankersoorten, behandelingen en gevolgen.

Anderen ontmoeten
Vind en vergelijk ervaringen van (ex)patiënten
of naasten en kom met elkaar in contact.

Linda

Anderen ontmoeten

Vrouw • 35 jaar
Hersentumor
Diagnose in 2006
In behandeling

Vind, vergelijk en kom in contact met andere
patiënten, (ex)patiënten, ouders, kinderen,
broers, zussen of andere betrokkenen.

Automatisch matchen
Op basis van je zoekopdracht in het onderdeel
Personen vind je deelnemers met overeenkomstige
eigenschappen en ervaringen. Vul je bijvoorbeeld
in dat je borstkanker hebt (gehad) en als
behandeling chemotherapie, dan krijg je via het
platform suggesties voor personen met wie je die
overeenkomsten hebt. Hoe completer je profiel,
hoe beter de matching. Via een contactverzoek
kun je anderen zoals jij ontmoeten.

Brigitte
Vrouw · 47 jaar
Longkanker
Diagnose in oktober 2003
Controle na behandeling

Via discussiegroepen kun je vragen stellen en
ervaringen delen. In discussiegroepen worden
kennis en ervaringen gedeeld over uiteenlopende
onderwerpen. Hoe ga je om met vermoeidheid of
andere bijwerkingen? Hoe vertel je je kinderen
dat jij of je partner kanker heeft? Moderatoren
zorgen voor een vertrouwde en veilige omgeving.
Er zijn open discussiegroepen: zichtbaar voor
iedereen. En besloten discussiegroepen: alleen
zichtbaar voor deelnemers op Kanker.nl, of zelfs
alleen zichtbaar voor de deelnemers binnen een
bepaalde discussiegroep.

Blogs

Vrij zoeken
Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je andere
mensen wilt vinden, die helemaal niet in dezelfde
situatie verkeren. Bijvoorbeeld iemand die
10 jaar geleden de diagnose heeft gekregen en
zijn of haar leven weer heeft kunnen oppakken.
Of iemand die behandelingen heeft gehad, die jij
(nog) niet hebt gehad.

Discussiegroepen

Felix
Man · 70 jaar
Prostaatkanker
Diagnose in juli 2012
Genezen

Lees de persoonlijke verhalen over wat patiënten
of naasten meemaken tijdens behandelingen of
andere fases. Of maak zelf een blog. Met een
blog steun je anderen met je ervaringen en tips.
Je helpt mensen die hetzelfde moeten doormaken
om valkuilen te omzeilen. Op hun beurt kunnen
je volgers en andere lezers jou steunen met
advies of een opbeurend berichtje.

