
Lotgenotencontact voor 
borstkankerpatiënten 

en hun naasten.

www.samennaborstoperatie.com

Anonieme telefoonlijn voor hulp en informatie over 
alles wat met kanker heeft te maken.

Hier kunt u (anoniem) terecht voor deskundig advies 
en een bemoedigend gesprek, voor informatie over 
wetenschappelijk, medische, psychologische en 
sociale aspecten van kanker.

CONTACTEER ONS:

Annie Veranneman 
051/22.46.12 
0496/39.18.00 
samen.na.borstoperatie@gmail.com 
www.samennaborstoperatie.com
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SAMEN NA BORSTOPERATIE
Regio RoeselareCONTACT MET LOTGENOTEN

Niemand begrijpt je beter dan 

iemand die hetzelfde heeft 

meegemaakt. Dat is de kracht 

van lotgenotencontact en 

dat willen we met jou delen.

ONZE PARTNERS:



www.samennaborstoperatie.com

WIE ZIJN WE?

Samen na borstoperatie is een vereniging waarin 
lotgenoten elkaar steunen en helpen, in een geest 
van onderlinge verbondenheid.

Wij bieden contact met iemand die hetzelfde heeft 
meegemaakt. Dit contact kan deugd doen als de 
diagnose net is gesteld, voor of na de behandeling 
maar evengoed pas maanden of jaren nadien.

Het kan een enorme steun betekenen te zien en 
te horen hoe iemand anders chemotherapie heeft 
ervaren. Welke ervaringen hebben anderen met 
een borstreconstructie ? Hebben anderen ook zo 
veel last van vermoeidheid ? Hoe krijgen anderen 
hun leven weer een beetje op de rails ?

WAT DOEN WE? 

Wij bieden individueel contact via 
• Bezoek in ziekenhuis, thuis of afgesproken 
 plaats 
• Telefoon 
• E-mail

Groepssamenkomsten 
• Informatiemomenten met deskundige sprekers 
• Contacten met lotgenoten en kans om 
 ervaringen uit te wisselen. 
• Gezellige en ontspannende bijeenkomsten

VOOR WIE? 

Voor borstkankerpatiënten uit de regio: 
• Voor dames met een borstsparende ingreep 
• Voor dames die een amputatie ondergingen,  
 voor zij die een prothese dragen of voor 
 hen die kozen of willen kiezen voor een 
 reconstructie 
• Voor heren met borstkanker 
• Zowel voor personen die hersteld of 
 herstellende zijn, als voor hen waarvoor 
 borstkanker een blijvend gevecht is

Voor de naasten van borstkankerpatiënten: 
hun partners, kinderen, familie en vrienden.

SAMEN NA BORSTOPERATIE


