Bel gratis de
KWF Kanker Infolijn

0800 - 022 66 22

Al uw persoonlijke
vragen over kanker
persoonlijk beantwoord

Bellen met de
KWF Kanker Infolijn
Als u met kanker te maken krijgt staat uw wereld
op zijn kop. Er komt van alles tegelijk op u af en
waarschijnlijk zit u vol met vragen. Bijvoorbeeld
over hoe het nu verder gaat, over uw behandeling
of over de toekomst. En met die vragen wilt u niet
blijven rondlopen. Daarom is er de gratis KWF Kanker
Infolijn. Speciaal voor patiënten, hun familie en
vrienden. U wordt te woord gestaan door professionele
voorlichters van KWF Kankerbestrijding die speciaal
opgeleid zijn om uw vragen deskundig en in alle rust
te kunnen bentwoorden. En u kunt bellen zo vaak als
u dat nodig heeft.

Bel gratis de KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22
Kijk op onze website voor de openingstijden.

Vragen stellen
per e-mail
Kanker roept veel vragen op. Als u uw vragen liever
per e-mail aan ons stelt in plaats van telefonisch,
dan kan dat natuurlijk ook. Via het e-mailformulier,
te vinden op www.kwfkankerbestrijding.nl/vraag,
kunt u uw vragen stellen aan de voorlichters van
KWF Kankerbestrijding. Indien wij denken dat een
telefonisch gesprek meer op zijn plaats is, bieden we
u de mogelijkheid om teruggebeld te worden.

Het e-mailformulier is te vinden op
www.kwfkankerbestrijding.nl/vraag

Brochures bestellen
of downloaden
Als u informatie over kanker graag eens rustig wilt
nalezen, dan kunt u gratis folders en brochures
bestellen of downloaden. KWF Kankerbestrijding heeft
een breed scala aan brochures en folders die antwoord
kunnen geven op uw vragen over kanker.
Bijvoorbeeld over de verschillende soorten kanker,
de mogelijke behandelingen en over leven met kanker.
U kunt onze brochures en folders 24 uur per dag
eenvoudig downloaden of bestellen via
www.kwfkankerbestrijding.nl/vraag. Ook kunt u
onze brochures bestellen via de gratis KWF Kanker
Infolijn 0800 - 022 66 22.

Website voor
algemene informatie
Algemene informatie over kanker
Op www.kwfkankerbestrijding.nl vindt u uitgebreide
informatie over kanker. Bijvoorbeeld over de ziekte zelf,
over behandelingen, fabels en feiten, het voorkomen
van kanker en hoe met kanker om te gaan.

Kijk voor meer informatie op
www.kwfkankerbestrijding.nl

KWF Kankerbestrijding
KWF Kankerbestrijding stelt al meer dan
60 jaar alles in het werk om te zorgen
voor minder kanker, meer genezing en een
betere kwaliteit van leven voor mensen
met kanker. Dat doen we samen met
patiënten, artsen, wetenschappers,
donateurs, bedrijven, collectanten en heel
veel andere vrijwilligers.

KWF Kanker Infolijn
0800 – 022 66 22 (gratis)
Informatie en advies voor
kankerpatiënten en hun naasten

www.kwfkankerbestrijding.nl
Voor informatie over kanker en
voor het bestellen van brochures
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Bestellingen door organisaties
www.kwfkankerbestrijding.nl/bestellen
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