Hematon is er voor

COLOFON
STICHTING HEMATON
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
030 760 34 60
info@hematon.nl

mensen met bloed-

Uitgave Stichting Hematon

of lymfklierkanker,
mensen die daarvoor een

FOTOGRAFIE

Stanciuc (voorzijde)
FatCamera (portret)

stamceltransplantatie
(hebben) ondergaan

VORMGEVING

NL70 RABO 0177 8963 10

en hun naasten.

Marker Ontwerp

goede doel. Hematon maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en wordt gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding.

HMT 612 | JUNI 2022

Stichting Hematon heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit houdt in dat donaties aan de stichting aftrekbaar zijn als giften aan het

Weten, delen, ontmoeten

OVER HEMATON

WAT DOET HEMATON VOOR JOU?

Hematon biedt betrouwbare ervaringsdeskundigheid en komt op voor jouw belangen.
Wij snappen je zorgen en vragen.

Bloedkanker of lymfklierkanker zet je leven op z’n kop. De diagnose
roept vragen en onzekerheid op. Medische vragen over behandeling en
kansen op herstel. Wat is een lymfoom en wat houdt chemotherapie
in? Kun je meedoen aan een medische studie? Vaak heb je ook
vragen over je werk, inkomen en verzekeringen. Wat zijn je rechten
bij re-integratie op je werk? Wat verandert er als je zzp’er bent? Ook
ervaar je dat de relatie met je partner en kinderen onder spanning
komt te staan.
Herken je dit? Maak gebruik van Hematon en word lid!
Hematon is er voor alle mensen met bloed- of lymfklierkanker, mensen
die daarvoor een stamceltransplantatie (hebben) ondergaan en hun
naasten. Ons doel is je te ondersteunen bij het leven met kanker en
na kanker. We bieden betrouwbare ervaringsdeskundigheid, snappen
je zorgen en vragen en komen op voor jouw belangen.

Word lid!
Wil je gebruik maken van de diensten van Hematon of ons werk
ondersteunen? Kijk op hematon.nl en klik op het balkje ‘Word
lid!’ Of bel 030 - 760 34 60.
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Over Hematon

• Je ontvangt een welkomstpakket met informatie over je ziekte en
behandelingen.
• Via onze lotgenotentelefoon (030 - 760 38 90) heb je direct en
persoonlijk contact met een ervaringsdeskundige. Stel je vragen over
omgaan met je ziekte, behandelingen en leven met kanker. Mailen
kan ook: lotgenotencontact@hematon.nl.
• Ontmoet mensen met dezelfde ziekte, wissel ervaringen uit en leer van
elkaar via de besloten Facebookgroepen (facebook.com/hematon.nl).
• Kom naar informatie- en lotgenotenbijeenkomsten bij jou in de buurt,
met experts en ervaringsdeskundigen. Op hematon.nl/agenda staan
de activiteiten en bijeenkomsten.
• Lees meer over jouw ziekte en behandelingen op hematon.nl en volg
de webinars met lezingen van hematologen en deskundigen.
• Raadpleeg onze coaches over kanker en werk en gebruik online tools
die je ondersteunen als je aan het werk gaat of wilt blijven.
• We behartigen je belangen bij overheid, verzekeraars, ziekenhuizen
en wetenschappelijke verenigingen over issues als dure medicijnen,
kanker en werk, wetenschappelijk onderzoek en de kwaliteit van zorg.
• Als lid ontvang je elk kwartaal Hematon Magazine met interviews en
medische updates en elke maand de Hematonnieuwsbrief.

