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Praat erover met uw behandelaar
De leefstijlaanpak is nog geen vaste praktijk in alle
ziekenhuizen. Daardoor kan het voorkomen dat uw
behandelaar het werken aan een gezonde leefstijl
geen of weinig plaats geeft in uw behandelplan.
In dat geval: aarzel niet om het aan te kaarten. Er

door:

bestaan altijd mogelijkheden om u door te verwijzen

>

naar in kankerzorg gespecialiseerde fysiotherapeuten

>

en diëtisten. Wij vinden: de aard van uw ziekte
geeft u recht op de best mogelijke zorg!

Voeding

Beweging
> Welzijn

Meer weten?
Hebt u vragen, dan kunt u contact met ons

Werken aan
je leefstijl
bij kanker

opnemen via info@tegenkanker.nl of telefonisch
van maandag t/m woensdag van 9.00 tot 13.00
uur op nummer 020 530 49 33. Bezoek ook onze

Nationaal Fonds tegen Kanker

website voor meer informatie: tegenkanker.nl.

W.G. Plein 187
1054 SC Amsterdam
T 020 530 49 33 (ma. t/m wo. 9.00-13.00 uur}
E info@tegenkanker.nl
www.tegenkanker.nl

Ons streven
De Nederlandse kankerzorg staat op hoog niveau.
Maar dat is voor het NFtK geen reden om achterover te
leunen. Zolang er jaarlijks meer dan honderdduizend
mensen de diagnose kanker krijgen en er in een
jaar tienduizenden aan de ziekte overlijden, is het
nodig de kankerzorg verder te verbeteren: met
leefstijltrajecten waarin voeding, beweging en welzijn
een vaste plaats hebben. Wetenschappelijk onderzoek
laat zien dat een bredere zorg het perspectief en de
levenskwaliteit voor mensen met kanker vergroot.
Voorlichting helpt om het aantal gevallen van
kanker te verminderen. En daar knokken we voor.

KvK 34113091
BANK: NL92 INGB 0000 207 205
Wij zijn ook te vinden op Facebook:
www.facebook.com/tegenkanker.nl
Het Nationaal Fonds tegen Kanker is
erkend als Algemeen Nut Beogende
Instelling, als bedoeld in artikel 24,
lid 4 van de Successiewet 1956.
Deze nieuwsbrief bevat nadrukkelijk geen
medische adviezen. De bedoeling van de auteurs
is u te informeren over ontwikkelingen op het
gebied van onderzoek, behandelwijzen en

Wilt u ons werk steunen?

levensstijlen in relatie tot kanker. Eventuele
toepassing dient verantwoord en passend
bij de persoon te zijn, en in overleg met een

NL92 INGB 0000 207 205
t.n.v. NFtK, Amsterdam

zorgprofessional tot stand te komen. De auteurs

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

uit het opvolgen van een algemene aanbeveling.

kunnen dan ook geen verantwoordelijkheid
dragen voor eventuele klachten die voortvloeien

Nationaal Fonds tegen Kanker
nieuwsbericht nummer 1
februari 2019 | jaargang 21

