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Waar kunt u terecht als 
u kanker heeft?
Bij u is kanker geconstateerd. Tijdens of na uw ziekte kunt u en/of uw naasten te 
maken krijgen met situaties waar u geen raad mee weet, ook wanneer de behandeling 
al langer geleden is. U kunt problemen ondervinden op lichamelijk, emotioneel, sociaal, 
praktisch of spiritueel gebied, en vragen hebben over uw kwaliteit van leven. Het is dan 
belangrijk en fijn om te weten bij wie u met uw vragen en problemen terecht kunt.

Uw gespecialiseerde verpleegkundige kan u vragen om de lastmeter in te vullen. De 
lastmeter is een hulpmiddel om aan te geven of u klachten heeft en zo ja, welke 
klachten. De verpleegkundige bespreekt uw antwoorden op de lastmeter met u. Dit kan 
aanleiding zijn om u door te verwijzen naar een andere zorgverlener. Een extra 
gesprek met uw gespecialiseerd verpleegkundige kan natuurlijk ook.

In deze folder vindt u een aantal mogelijke zorgverleners die u in of via dit ziekenhuis 
kunt raadplegen. Voor de meeste hulpverleningsmogelijkheden geldt dat er geen kosten 
aan verbonden zijn. Of er is sprake van een vergoeding door de zorgverzekeraar. Neem 
contact op met uw zorgverzekeraar om te vragen welke zorg u vergoed krijgt.

Diëtist
Een ziekte als kanker en de behandeling daarvan, vraagt veel van het lichaam. Vaak zijn 
extra energie, vocht en voedingsstoffen noodzakelijk om u in een goede conditie te 
houden. Zowel voor, tijdens en na de behandeling kunt u terecht bij een diëtist. 

U kunt terecht met vragen over verminderde eetlust, misselijkheid en braken, smaak- en 
geurverandering, slik- en kauwproblemen, gewichtsveranderingen en 
stoelgangproblemen.

Fysiotherapeut
Fysiotherapie bij oncologische patienten richt zich specifiek op bewegingsproblemen die 
zijn ontstaan door de ziekte of door de behandeling van de ziekte. Hierbij kunt u denken 
aan verminderde beweeglijkheid van gewrichten, verminderde spierkracht, vermoeidheid, 
conditieverlies, spanningsklachten, pijn, stug littekenweefsel, huidveranderingen en 
lymfoedeem.
De fysiotherapeut geeft adviezen over het vaststellen van uw grenzen en het opbouwen 
van uw conditie en kan samen met u een behandeling instellen gericht op uw klachten.
Bij klachten aan het gehele gebied van buik, bekken, bekkenbodem en lage rug kunt u 
verwezen worden naar een bekkenfysiotherapeut.
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Geestelijk verzorger
De diagnose kanker kan zeer ingrijpend zijn in iemands leven. Gedachten over het eigen 
leven, relaties met anderen, het ouder worden en de dood hangen daarmee samen. Dit 
geldt ook voor zorgen over de toekomst, afhankelijkheid, verlies of de zin van het leven. 
Daarnaast kunnen ingrijpende keuzes die gemaakt moeten worden, zorgen voor 
verwarring. Geestelijk verzorgers bieden begeleiding bij dit soort vragen en gedachten. 
Dit doen zij ongeacht geloofs- of levensopvatting en zij zijn bekend met religieuze 
rituelen.

Medisch Maatschappelijk Werker
U kunt bij de medisch maatschappelijk werker terecht voor vragen en problemen die de 
diagnose kanker met zich meebrengt. U kunt last hebben van negatieve gevoelens zoals 
angst, verdriet, frustratie en somberheid. Ook kunt u praktische vragen hebben, die te 
maken hebben met werk, financiën of leefsituatie. 
Begeleiding door een maatschappelijk werker kan op ieder moment starten, direct na de 
uitslag, maar ook tijdens of na de behandeling. De begeleiding kan kort- of langdurend 
zijn. Omdat kanker ook degenen raakt die u dierbaar zijn, kunnen zij eveneens een 
beroep doen op het medisch maatschappelijk werk.

Psycholoog
Bestaat er een mogelijke samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten? Dan 
kunt u terecht bij de psycholoog. Het is mogelijk dat het u moeite kost de behandeling en 
de eventuele gevolgen van de ziekte te verwerken. De gevolgen kunnen betrekking hebben 
op uw stemming, zelfbeeld, seksualiteit, lichamelijke prestaties en uw (veranderde) 
uiterlijk. De psycholoog kan ook aandacht schenken aan de omgang met naasten of het 
hervatten van werk en taken. In een aantal gesprekken worden uw problemen in kaart 
gebracht en wordt hulp geboden om uw klachten te verminderen.

Seksuoloog
Seksuologische problemen komen vaker voor dan de meeste mensen denken. Oorzaken 
voor deze problemen kunnen zowel lichamelijk, psychisch, relationeel als sociaal van 
aard zijn. Vaak is het een combinatie. Met de behandeling van kanker kunnen ook de 
bijwerkingen van de medicijnen die u (heeft) gebruikt invloed hebben op uw seksuele 
beleving. De seksuoloog kan u hierover adviseren en begeleiden.

Oncologische Revalidatie
Oncologische Revalidatie richt zich op vermindering van klachten en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. Twee belangrijke onderdelen zijn bewegen onder begeleiding van een 
fysiotherapeut en aandacht voor de emotionele en sociale aspecten van kanker. 
Wilt u meer weten over dit revalidatieprogramma binnen Gelre ziekenhuizen? Informeer 
dan bij uw verpleegkundige.
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Patiëntenorganisaties
U kunt zelf contact opnemen met een patiëntenorganisatie of met lotgenoten, zie 
www.kankerpatient.nl. Verdere informatie hierover kunt u vinden in de KWF folder over 
uw ziektebeeld die u kunt krijgen bij de verpleegkundige.

KWF Kankerbestrijding
Delflandlaan 17
1062 EA Amsterdam
Tel: infolijn 0800 022 66 22 (gratis)
E-mail: info@kwfkankerbestrijding.nl 
Website: www.kwfkankerbestrijding.nl 

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), locatie Enschede
Hoedemakerplein 2 
7511 JP ENSCHEDE
Tel: 088 - 234 55 00
E-mail: info@iknl.nl 
Website: www.iknl.nl 

Levenmetkanker-beweging (voorheen NFK)
De Levenmetkanker-beweging behartigt de belangen van mensen geraakt door kanker. 
Wij zijn een samenwerkingsverband van 20 kankerpatiëntenorganisaties.
Churchillaan 11, 3527 GV  Utrecht
Tel: 030 – 291 60 90
E-mail: secretariaat@levenmetkanker-beweging.nl 
Website: www.kanker.nl/organisaties 

www.kanker.nl 
• Initiatief van KWF, IKNL en Levenmetkanker-beweging
• Betrouwbare medische informatie over kankersoorten
• Ervaringen delen met andere patiënten
• Informatie over patiëntenorganisaties

BVN(borstkankervereniging Nederland)
Op de mammapoli kunt u een folder van de BVN vragen
BVN: Hoog Catharijne Godebaldkwartier 363, 3511 DT Utrecht
Tel: 030-291 7222
Website: www.borstkanker.nl
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