
ZORGEN 
OVER KANKER?

We helpen u om duidelijkheid en rust te 
creëren in een turbulente tijd. U staat er 
niet alleen voor.

Met persoonlijke 
aandacht en passend 
advies zorgen wij 
ervoor dat u weet 
waar u aan toe bent.

ALLERZORG
SPECIALISMEN

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor 
Allerzorg Care for Cancer? 

U kunt contact met ons opnemen via 
onderstaande contactgegevens:

Telefoonnummer: 088-5721060
E-mailadres: careforcancer@allerzorg.nl

Voor meer informatie kunt u ook terecht 
op de website: 
www.allerzorg.nl/careforcancer

PERSOONLIJKE 
ZORG AAN HUIS



Aanmelden
Om de ondersteuning van Allerzorg Care for 
Cancer goed aan te laten sluiten op de medische 
zorg is een verwijzing van uw behandelend speci-
alist, verpleegkundig specialist of huisarts nodig. 
Deze verwijzing is ook nodig voor een vergoeding 
door de ziektekostenverzekeraar. Na aanmelding 
nemen wij binnen 48 uur contact met u op voor 
het maken van een eerste afspraak bij u thuis.

U komt thuis met een hoofd vol vragen:  
wat betekent het allemaal? Wat staat me te 
wachten tijdens de behandeling en daarna? 
Maar ook: hoe moet het nu met mijn werk,  
mijn kinderen, mezelf?  

Allerzorg Care for Cancer 
Biedt individuele ondersteuning aan mensen 
met kanker. De consulenten van Allerzorg Care 
for Cancer zijn ervaren oncologieverpleeg- 
kundigen.

Care consulent
Uw persoonlijk aanspreekpunt bij Allerzorg 
Care for Cancer is ‘uw’ care consulent. Hij of  
zij is gespecialiseerd in het geven van advies  
en informatie over de gevolgen van diagnose  
en behandeling. Indien nodig wijst hij/zij de weg 
naar aanvullende zorg- of hulpverlening in uw 
regio. De consulent neemt de tijd voor u, biedt 
een luisterend oor en heeft oog voor de gevol-
gen die u vooral thuis ervaart. Indien gewenst 
worden uw naasten hierbij betrokken.

Vergoeding
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de 
consulten van Allerzorg Care for Cancer vanuit 
de basisverzekering. Raadpleeg uw verzekeraar 
voor meer informatie hierover of kijk op  
www.allerzorg.nl/careforcancer

En dan is er de 
diagnose: kanker.


