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Patiëntenfolder

HEMATON
WETEN, DELEN,
ONTMOETEN
Hematon, patiëntenorganisatie
voor bloedkanker, lymfklier
kanker en stamceltransplantatie.
www.hematon.nl

Hematon is een organisatie
voor patiënten met bloedkanker,
lymfklierkanker, patiënten die een
stamceltransplantatie (hebben)
ondergaan en stamceldonoren.

Wat doet Hematon?









Een keer per kwartaal geeft Hematon het patiëntenblad Hematon Magazine uit. In dit magazine lees je medische ontwikkelingen, ervaringsverhalen, informatie over nieuwe boeken
en interessante websites.
Op onze website www.hematon.nl staat informatie over Hematon, maar ook medische informatie. Je vindt er actueel nieuws en je kunt
via blogs en social media contact zoeken met
andere patiënten of naasten. Ook staat er een
agenda op met activiteiten van Hematon.
Hematon biedt lotgenotencontact via een informatietelefoon en via e-mail
Hematon organiseert contactdagen waar informatie wordt gegeven over nieuwe (medische)
ontwikkelingen. Daarnaast is er op deze dagen
gelegenheid voor lotgenotencontact
Per regio vinden er ook lotgenotenbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten plaats, waarbij deskundigen worden uitgenodigd om je op
de hoogte te houden van ontwikkelingen over
de specifieke ziekte

Door samenwerking met onder andere de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
en de Patiëntenfederatie Nederland, maar ook als
autonome organisatie komt Hematon op voor de
verbetering van de gezondheidszorg voor onze
leden, zoals de beschikbaarheid van dure medicijnen, onderzoek en voorlichting, ziektekosten
verzekeringen.

Word lid!
Als patiënt wil je meer weten over je ziekte, je
verhaal delen en lotgenoten ontmoeten.
Hematon maakt dat mogelijk met behulp van haar
leden en donateurs.
Je krijgt als lid een welkomstpakket en vier keer
per jaar Hematon Magazine: een blad boordevol
interviews, nieuws en medische updates.
Je ontvangt verder uitnodigingen voor regionale
en landelijke bijeenkomsten waar je lotgenoten
ontmoet en relevante informatie over je ziekte krijgt
van artsen en andere deskundigen.
Het lidmaatschap kost slechts € 25,- per jaar.
Ga naar www.hematon.nl en meld je aan, ook
als je alleen donateur wilt worden. Als aanmelden via internet niet lukt, kun je ook bellen met
030 - 291 60 90.

Vrijwilliger worden voor Hematon?
Hematon is een organisatie van vrijwilligers.
Jouw hulp bij allerlei taken in onze organisatie kunnen wij goed gebruiken. Meld je aan als vrijwilliger
door een mail te sturen aan info@hematon.nl.

Donaties
Fondsen werven is niet het eerste doel van
Hematon. Toch zijn er mensen die aan ons denken bij bijvoorbeeld jubilea, feesten, uitvaarten
of met legaten, en daar zijn we natuurlijk erg blij
mee. Het rekeningnummer van Hematon is
IBAN: NL 70 RABO 0177 8963 10.

Je staat er niet alleen
voor. Word ook lid;
samen staan we sterker!
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Postadres en
ledenadministratie
Hematon
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
T 030-291 60 90
E info@hematon.nl
IBAN NL 70 RABO 0177 8963 10
www.hematon.nl
Twitter: @HematonNL
www.facebook.com/hematon.nl
Hematon maakt deel uit van de Nederlandse
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en wordt
gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding
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