
Vragen of 
problemen bij 
kanker?

• Wilt u graag uw verhaal vertellen?
• Hebt u vragen over uw ziekte of 

behandelingen?
• Zou u graag met lotgenoten in contact 

komen?
• Hebt u problemen in verband met 

werkhervatting, de betaling van de hoge 
kosten …?

• Zou u graag deelnemen aan een activiteit 
op maat voor mensen met kanker?

Neem dan contact met ons op: bel, mail of 
chat met ons!

De Kankerlijn hoort ook graag waar u het 
moeilijk mee hebt als u of iemand in uw 
omgeving kanker heeft. 

Op basis van uw getuigenissen of ervaringen 
kunnen wij opkomen voor uw belang en dat 
van andere kankerpatiënten. Alle ideeën en 
suggesties om de zorg te verbeteren, zijn 
welkom. Laat het ons weten! 

Contact met de Kankerlijn

Wat doet Kom op tegen Kanker?
Kom op tegen Kanker is de voortrekker en het 

aanspreekpunt in de strijd tegen kanker in Vlaanderen  

en Brussel. 

Samen komen we op voor minder kanker, meer genezing 

en een betere levenskwaliteit voor (ex-)kankerpatiënten 

en hun naasten. 

Kom op tegen Kanker strijdt voor het recht van patiënten 

op de beste behandeling en zorg, en voor het recht van 

mensen op een gezonde leefomgeving.

Kijk voor meer info  

op www.komoptegenkanker.be

Kom op tegen Kanker
Koningsstraat 217
1210 Brussel
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Bel gratis en anoniem
0800 35 445

Mail ons  
kankerlijn@ 

komoptegenkanker.be

Vul het online formulier in  
www.kankerlijn.be 

Chat met ons  
www.kankerlijn.be 

Bel, mail of  
chat met ons

Waar kan ik  
terecht voor een  
klinische studie?



  

• Bij de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker 
kunt u (anoniem) terecht voor een luisterend 
oor of deskundig advies, voor informatie over 
juridische, medische, psychologische en sociale 
aspecten van kanker.

• Ons professioneel team staat voor u klaar. 
Complexe vragen kunnen wij voorleggen aan 
een kankerspecialist of een team van experts 
op verschillende domeinen (sociale zekerheid, 
tewerkstelling, verzekeringen …).

• Surf naar www.kankerlijn.be en stel uw  
vraag via een online formulier*. Of u kunt  
ons mailen: kankerlijn@komoptegenkanker.be.  
Binnen de drie werkdagen krijgt u een antwoord 
van een medewerker van de Kankerlijn.

• Chat met ons via www.kankerlijn.be op maandag 
van 9u tot 12u en woensdag van 14u tot 17u en 
van 19.30u tot 22.30u.

Wat vindt u daar?
• Informatie en getuigenissen over allerlei 

aspecten van (leven met) kanker.

• Een patiëntenforum:  
www.forum.allesoverkanker.be voor 
rechtstreeks contact met lotgenoten. Zo kunt  
u informatie uitwisselen, uw hart eens luchten 
of iemand een hart onder de riem steken.

• Een agenda met alle activiteiten voor mensen 
met kanker en hun naasten.

Bel gratis
0800 35 445

Elke werkdag van 9u tot 12u
en van 13u tot 17u

Mail of chat
via  

www.kankerlijn.be

*  De persoonlijke gegevens die u invoert op dit formulier worden 

niet doorgegeven aan derden Ze worden ook niet gebruikt voor 

andere doeleinden. Uw privacy blijft gegarandeerd.

Bij terugkeer uit  
ziekteverlof werd ik 

ontslagen. De Kankerlijn hielp 
me mijn rechten en plichten 

uit te zoeken.Dankzij de tips  
van de Kankerlijn vond ik 

opnieuw de moed om met 
mijn partner over kanker  

te praten.

Surf eens naar

www.allesoverkanker.be  


