
DIT IS HEMATON
Hematon is een organisatie 

voor mensen met bloedkanker.

In deze folder vertellen wij wat 
Hematon voor je kan doen.



Bij Hematon zitten 

mensen die zelf ervaring 

hebben met bloedkanker
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Als je hoort dat je bloedkanker of kanker 
van de lymfklieren hebt, schrik je erg. 
Je vraagt je af of je beter kunt worden en 
welke behandelingen er zijn.

Je hoort de arts praten over lymfomen, 
leukemie, stamceltransplantatie. 

Je wilt weten wat dat betekent en hoe je 
verder moet met je leven. 

De ziekte heeft invloed op je zelf, je 
familie en je werk.

Hematon
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Hematon geeft antwoord op jouw vragen. 

Bij Hematon zitten mensen die zelf 
ervaring hebben met bloedkanker. 

Maar ook mensen die veel van medische 
zaken weten. 

En mensen die raad kunnen geven over 
problemen op je werk omdat je ziek 
bent.

Je kunt met ze praten als je het moeilijk 
hebt.

Dit doet Hematon



Je kunt bellen naar  
030 - 760 38 90.  
Daar kun je mensen spreken 
over omgaan met je ziekte.

Facebookgroepen voor 
mensen met dezelfde  
ziekte als jij.

 

Medische informatie over 
ziektes en behandelingen  
op de website. 

Er zijn ook folders.

Berichten over nieuwe 
medicijnen en nieuwe 
behandelingen.

Dit biedt Hematon
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Het blad Hematon Magazine 
dat 4 keer per jaar uitkomt.

Bijeenkomsten bij jou in de 
omgeving waar je lotgenoten 
ontmoet. Deskundigen 
geven informatie en je kunt 
vragen stellen.

Advies als je op het  
werk problemen hebt  
omdat je ziek bent.

als je lid bent:



Weten. Delen. Ontmoeten.
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Kom meer te weten over je ziekte. 

Hoor de ervaringen van anderen en 
vertel je eigen verhaal.

Lid worden van Hematon kost 25 euro 
per jaar. Je kunt ieder jaar opzeggen.

Op de website www.hematon.nl kun je 
je aanmelden.

Word lid



Heb je vragen over je ziekte?



Schrijf ze hier op.



STICHTING HEMATON

Postbus 8152
3503 RD Utrecht
030 760 34 60
info@hematon.nl
www.hematon.nl

NL70 RABO 0177 8963 10

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  

goede doel. Hematon maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Kanker-

patiëntenorganisaties en wordt gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding.
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