
Wij maken het verschil voor 
mensen met (ooit) kanker

Wat kunnen wij voor ù doen?

Wat betekent kanker voor mijn relatie?

Word ik weer beter?
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Voor iedereen die geraakt is door kanker

derde herziene uitgave augustus 2010. bestelcode: n01

is deze brochure ouder dan twee jaar, informeer dan of er een nieuwe uitgave is. 

actuele contactgegevens van kankerpatiëntenorganisaties vindt u ook op www.nfk.nl. 
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Hoe gaat de behandeling verlopen? 

Word ik weer beter? 

Kan ik nu nog wel studeren of blijven werken? 

Wat betekent kanker voor mijn relatie?

Een paar van de vragen die gaan spelen als je hebt gehoord dat je 
kanker hebt. Je krijgt veel te verwerken: zeker de eerste tijd wordt 
je leven en dat van je naasten beheerst door de ziekte, de behande-
ling en de vraag of je beter wordt. Maar ook daarna kan kanker nog 
invloed hebben op je leven. Voor veel mensen is het leven na kanker 
niet meer hetzelfde als daarvoor.  

Iedereen probeert op zijn eigen manier zijn weg te vinden in de 
nieuwe situatie. Hierbij willen de 25 kankerpatiëntenorganisaties 
en hun koepel NFK ondersteuning bieden.

Leven met kanker
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De NFK en haar lidorganisaties behartigen de belangen van mensen 
die te maken hebben (gehad) met kanker. We zetten ons in voor 
goede zorg in de volle breedte, voor effectieve behandelingen en 
voor werk en inkomen. Daarnaast kunt u bij de NFK en de lidorgani-
saties terecht voor informatie en ondersteuning. 

Om ons werk nog beter te kunnen doen, is het belangrijk dat de 
kankerpatiëntenbeweging groeit. Dat kan alleen als meer mensen 
zich met ons verbinden. Dan staan we sterker in het overleg en de 
onderhandelingen met overheid, behandelaars, zorgverzekeraars en 
farmaceutische industrie. 

Een sterke patiëntenbeweging, 
voor u en met u!

U kunt meedoen door lid te worden van een van de kanker-
patiëntenorganisaties die zijn aangesloten bij de NFK. 
Wat heeft u daaraan? 

U krijgt informatie over leven met kanker en over ontwik-
kelingen in de zorg. 
U kunt ervaringen delen met anderen die ook kanker heb-
ben of hebben gehad. 
Uw belangen worden optimaal  behartigd. Door nauw con-
tact met hun leden weten de kankerpatiëntenorganisaties 
wat er leeft bij mensen met (ooit) kanker. 

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de NFK of over het lidmaatschap 
van een kankerpatiëntenorganisatie? 
Ga dan naar onze website: www.nfk.nl of stuur de bon (achter-
in deze brochure) naar ons op.
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DoE MEE: WorD LiD!
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De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) 
bestaat uit 25 patiëntenorganisaties. Gezamenlijk behartigen zij de 
belangen van mensen met (ooit) kanker en hun naasten. 
Zij doen dit door het bevorderen van de kwaliteit van leven van 
mensen met (ooit) kanker en hun naasten door het verbeteren van: 

de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg voor mensen met 
kanker.
de maatschappelijke positie van mensen met (ooit) kanker en 
hun naasten met betrekking tot onder andere werk, inkomen en 
verzekeringen.

De kankerpatiëntenorganisaties richten zich op mensen met 
specifieke vormen van kanker of problemen en bieden contact 
met ervaringsdeskundigen, digitaal of telefonisch. 
Ze organiseren contactdagen en informeren over ontwikkelingen 
in kanker, behandeling en zorg via publicaties en de website. 
Ten slotte behartigen de lidorganisaties ziektespecifieke belangen. 

Via de NFK behartigen zij de belangen van mensen met (ooit) kanker 
in brede zin door:

acties te ondernemen om het politieke beleid en waar nodig de 
publieke opinie te beïnvloeden.
de kwaliteit van zorg en van maatschappelijke voorzieningen te 
beïnvloeden via behandelaars, zorginstellingen, verzekeraars, 
onderzoekers en instanties als UWV Werkbedrijf.
strategische allianties aan te gaan, zoals het Nationaal Program-
ma Kankerbestrijding, waar met onder andere beroepsgroepen, 
het ministerie van VWS en KWF Kankerbestrijding gezamenlijk 
wordt ingezet op het terugdringen van kanker en een betere 
prognose en kwaliteit van leven van mensen met (ooit) kanker.
mensen met (ooit) kanker te informeren over het omgaan met 
kanker en de gevolgen van de aandoening, onder andere via de 
NFK-website kankerpatient.nl.
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De Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiëntenorganisaties
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Bij de NFK zijn 25 kankerpatiëntenorganisaties aangesloten. 
Het is mogelijk dat contactgegevens van patiëntenorganisaties in de 
loop van de tijd gewijzigd zijn. De actuele contactgegevens zijn te 
vinden op www.nfk.nl. 

Hoofd / Hals 

Vereniging Cerebraal (hersentumoren)
(030) 296 65 75
www.cerebraal.nl

Stichting Klankbord (hoofd-halstumoren)
(033) 247 34 64
www.stichtingklankbord.nl

Patiëntenvereniging NSvG (stembandlozen)
(030) 232 14 83
 www.patientenvereniging-nsvg.nl

Longen

Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN)
(046) 449 35 70
www.asbestslachtoffer.nl

Stichting Longkanker
(0800) 022 66 22
www.stichtinglongkanker.nl

De lidorganisaties van de NFK
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Maag / Darm 

Life raft Group Nederland (LrG)/Contactgroep GiST 
(Gastro intestinale Stroma Tumoren)
www.liferaftgroup.nl

Nederlandse Stomavereniging
(0346) 26 22 86
www.stomavereniging.nl

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal 
(SPKS)
voorheen Stichting Doorgang
(088) 002 97 75 (algemeen)
(0800) 022 66 22 (hulplijn) 
www.spks.nl 

Bloed / Beenmerg

Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten (CMWP)
voorheen Contactgroep Kahler en Waldenström Patiënten (CKP)
(0318) 526 027
www.cmwp.nl

Stichting Contactgroep Leukemie
(030) 291 60 90
www.leukemie.nfk.nl

LymfklierkankerVereniging Nederland (LVN)
(033) 453 25 81
www.lymfklierkanker.nl

Contactgroep Stamceltransplantaties (SCT)
(0513) 529 218
www.sct.nfk.nl 
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Borst- en gynaecologische tumoren

BorstkankerVereniging Nederland (BVN)
(030) 291 72 22
www.borstkanker.nl

Stichting olijf (gynaecologische kanker)
(033) 463 32 99
www.olijf.nl

Huidkanker

Stichting Melanoom 
(088) 002 97 46 
www.stichtingmelanoom.nl

Urologische tumoren

Stichting Contactgroep Prostaatkanker (SCP) 
(088) 002 97 68 (algemeen)
(0800) 999 22 22 (hulplijn)
www.scp.nfk.nl

Vereniging Waterloop
(030) 291 60 90
(06) 218 93 190 (hulplijn nierkanker)
(06) 508 24 693 (hulplijn blaaskanker)
www.verenigingwaterloop.nl

Stichting Kernzaak (zaadbalkanker)
(030) 291 60 90
www.stichtingkernzaak.nl
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Zeldzame erfelijke tumoren

Belangenvereniging Von Hippel-Lindau (VHL)
(0182) 51 50 58
www.vonhippellindau.nl 

Belangengroep MEN
(088) 002 97 20
www.belangengroepmen.nl 

Polyposis Contactgroep (PPC) 
(030) 291 60 90
www.polyposis.nl

Vereniging HNPCC 
(0800) 022 66 22
www.hnpcc.nfk.nl

Voor kinderen:
Vereniging ‘ouders, Kinderen en Kanker’ (VoKK)
(030) 242 29 44
www.vokk.nl

Voor jongeren:
Stichting Jongeren en Kanker (SJK)
(030) 291 30 74
www.jongerenenkanker.nl

Voor allochtonen:
Stichting Allochtonen en Kanker (Stichting AK)
(088) 003 65 00 
www.stichtingak.nl
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Als dé kankerpatiëntenbeweging komt de Nederlandse Federatie 
van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) op voor de belangen van 
mensen met (ooit) kanker en hun naasten. Wij willen hun positie 
versterken: in de zorg en in de maatschappij in brede zin. 

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

NFK
Postbus 8152
3503 RD  Utrecht
Churchillaan 11 (15e etage)

3527 GV Utrecht 
T (030) 291 60 90 
F (030) 604 61 01
secretariaat@nfk.nl
www.nfk.nl

De NFK
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0 Ik wil meer informatie over het lidmaatschap van 
 (naam lidorganisatie invullen):

 ..................………………...................................................

0 Ik wil mij aanmelden als lid van 
 (naam lidorganisatie invullen):

 ..................………………...................................................

Mijn gegevens:

Naam: ……………………………………………………..(m/v)

Adres:  ……………………………………………………………

Postcode: ........................... Woonplaats:  ………………...

Telefoon:  ………………………………………………………..

E-mail:  .............................................................................

Geboortedatum:  …………………………………………........

Handtekening:  ………………………………….....................

Knip de antwoordkaart uit en stuur deze naar 
ons op. Een postzegel plakken is niet nodig.

        

AntwoordkaartDe NFK
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Belangenbehartiging

informatie over omgaan met kanker

Ervaringsdeskundigheid
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