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ONDERSTEUNING- EN HULP IN DE THUISSITUATIE 

• Sterker sociaal werk 
Langer thuis in Nijmegen; praktische hulp thuis, langer meedoen, veilig wonen, ondersteuning mantelzorg 
Website www.langerthuisnijmegen.nl  
Tel 088 0017121 

o Sociaal wijkteam Nijmegen (onderdeel van Sterker sociaal werk) 
Zit je niet lekker in je vel? Heb je vragen of zorgen over je kinderen, je relatie, je woonsituatie of            
geldproblemen? Dan kun je bij het Sociaal Wijkteam Nijmegen (SWT) terecht 
Tel 088 - 00 11 300 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 – 12 uur of stuur een e-mail;  
vraag@sociaal-wijkteam.nl 

o COIL (onderdeel van Sterker sociaal werk) 
Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen. Biedt een mogelijkheid om te praten over de betekenis van het 
leven en van wat van waarde is. Dit kan in persoonlijke gesprekken, groepsgesprekken en ook door het 
opschrijven van uw levensverhaal 
Meer informatie en aanmelden 
Website www.langerthuisnijmegen.nl 
Tel 088 0017121 
 

• Care for cancer 
De begeleiding van Care for cancer sluit aan op de zorg van het ziekenhuis. Zij helpen om duidelijkheid en rust 
te creëren in een turbulente tijd 
Contact en informatie 
www.careforcancer.nl 
tel. 088 5721060 

 

• Untire 
Ondersteunende app bij ernstige vermoeidheidsklachten 
 

• Ergotherapiepraktijk Lidwien Arts 
Ergotherapie richt zich op de praktische gevolgen van de ziekte. Het helpt bij het uitvoeren van de dagelijkse 
activiteiten. 
Spreekuurlocaties in Nijmegen, Malden en Molenhoek  
E  info@ergotherapie-nijmegen.nl 
W www.ergotherapie-nijmegen.nl 
 
Buddy ondersteuning in de thuissituatie 

• MEE Bruggenbouwers 
MEE Bruggenbouwen ondersteunt mensen die niet altijd op eigen kracht mee kunnen doen aan de 
samenleving 
Biedt hulp bij het opbouwen van een sociaal netwerk 
De methode MEE Bruggenbouwen van MEE Gelderse Poort ondersteunt mensen die niet altijd op eigen 
kracht mee kunnen doen aan de samenleving. Het gaat om mensen die iemand nodig hebben om drempels 
weg te nemen. Of u nu een beperking hebt, chronisch ziek bent of een mantelzorger bent. 
Informatie en aanmelden 

Elke werkdag telefonisch spreekuur van 9.00 tot 12.00 uur. 
Bel 088-6330000 of mail naar: 
- info@meegeldersepoort.nl 
- clientondersteuning@meegeldersepoort.nl 
 
 

http://www.langerthuisnijmegen.nl/
mailto:vraag@sociaal-wijkteam.nl
http://www.langerthuisnijmegen.nl/
http://www.careforcancer.nl/
mailto:info@ergotherapie-nijmegen.nl
http://www.ergotherapie-nijmegen.nl/
mailto:info@meegeldersepoort.nl
mailto:clientondersteuning@meegeldersepoort.nl
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• Hulpdienst  
Bezoekje/praatje thuis, hulp bij administratie, hulp in tuin, meegaan naar ziekenhuis, spelletjes doen, stukje 
wandelen enz. 
E-mail hulpdienst@hulpdienstnijmengen.nl 
Tel 024 3228280  

• (Ook) Sterker Sociaal werk (zie pagina 2) 

• Luisterlijn Nijmegen 
Je verhaal kwijt kunnen, samen naar oplossingen zoeken, iemand die naar je luistert enz. 
E-mail nijmegen@deluisterlijn.nl 
Website www.deluisterlijn.nl 
Tel 024-3245609 
 

ONDERSTEUNING MANTELZORG  
 

• Home Instead thuisservice 
Mantelzorg ondersteuning Nijmegen. Biedt respijtzorg en ondersteuning voor mantelzorgers 
Aanmelden: Mantelzorg Nijmegen 
Tel 024 2650150  

 

• Mantelzorg ondersteuning Heumen biedt 
o informatie en advies over voorzieningen, regelingen op gebied van welzijn en zorg 
o individuele raad over de situatie thuis  
o informatie over cursussen en lotgenoten bijeenkomsten in de regio 
o emotionele en praktische ondersteuning d.m.v. gesprekken 

Adres; Broekkant 16 
Tel. 024 3570570 
E-mail mantelzorgheumen@malderburch.nl 
 

ONDERSTEUNING BIJ ADMINISTRATIE EN FINANCIËN 
• Humanitas Nijmegen en omstreken 

Biedt hulp bij Thuisadministratie  
Hulp bij op orde brengen van administratie en overzicht van de financiën 
Ondersteunend contact 
Samen met vrijwilliger gezellige dingen doen en leuke gesprekken hebben 
Steun bij verlies 
Rouwverwerking kost veel energie en soms mis je de mensen om hier over te praten. Vrijwilligers kunnen 
hierbij helpen 
Aanmelden/contact 
E-mail nijmegen@humanitas.nl 
Tel 06 44715042 

 

ONDERSTEUNING- EN HULP BIJ OPVOEDING 
• Home-start  Biedt hulp opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse lichte opvoedvragen 

Home-Start 0 t/m 6 jaar; Home-Start vanaf 7 
Aanmelden 
- nadia.naciri@bindkracht10.nl  
- ria.vanzonsbeek@bindkracht10.nl 
- jolande.delange@bindkracht10.nl 
Adres 
Bindkracht 10, De Ruyterstraat 244, 6512GG Nijmegen 

mailto:hulpdienst@hulpdienstnijmengen.nl
mailto:nijmegen@deluisterlijn.nl
http://www.deluisterlijn.nl/
mailto:mantelzorgheumen@malderburch.nl
mailto:nijmegen@humanitas.nl
mailto:ria.vanzonsbeek@bindkracht10.nl
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Tel 024 3650111 
 

ONDERSTEUNING BIJ PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK 

• Kentering  
Sterk voor mensen uit de psychiatrie. Biedt hulp bij;  

o voorbereiden van het keukentafelgesprek of een andere vorm van indicatie voor de WMO of WLZ. Ook 

kijken we welke andere mogelijkheden er zijn om de juiste zorg of begeleiding, dagbesteding of andere 

vorm van hulp te krijgen  

o geeft informatie over een Persoonsgebonden Budget (PGB) en helpt bij het aanvragen en verzilveren 

ervan en ook bij het opstellen van een zorgplan  

o bij de belastingaangifte; maar ook bij problemen rond betalingen, bezwaarschriften van andere instanties  

o bij het aanvragen van een uitkering of contact leggen met instanties als het UWV 

o bij welke vraag dan ook: we kijken altijd of we iets kunnen betekenen. En als wij je niet kunnen helpen, 

zoeken we uit waar dat wel kan! 

E-mail ondersteuning@dekentering.info 

tel. 024-3249975 

 

• Geestelijke verzorging binnen de palliatieve zorg thuis: geestelijke zorg als je niet meer beter wordt  
GVPZ  
De geestelijk verzorgers van GVPZ zijn professionals werkzaam vanuit diverse levensbeschouwelijke 
achtergronden. Een gesprek met een geestelijk verzorger is vertrouwelijk. Zij hebben een 
beroepsgeheim en uw privacy is gewaarborgd. 
Contact  info@gvpz.nl  
tel 06 3737 4554 

 

MEDITATIEVE ONDERSTEUNING 
• Mindfulness 

Radboudumc; Centrum voor mindfulness 
De diagnose kanker heeft vaak grote impact en gaat gepaard met veel emoties. Het ervaren van stress is 
daarbij onvermijdelijk. De training is gericht op het zo goed mogelijk om leren gaan met de gevolgen van de 
ziekte kanker. Bijvoorbeeld hoe om te gaan malende gedachten, gevoelens van verdriet, angst en hoe om te 
gaan met mogelijke lichamelijke klachten als pijn, vermoeidheid. Hoe zorgt u goed voor uzelf? 
Kosten; wordt vergoed door de ziektekostenverzekering 
Inschrijven via website Radboudumc met verwijzing van huisarts of behandelend specialist.  

 

• Yogapraktijk Margret van Laer 
Een H-yogales is een yogales voor kanker (ex)patiënten  
Het is bekend dat yoga een positieve invloed heeft op lichaam en geest. (ex)kankerpatiënten 

o brengt ontspanning en vermindert stress, versterkt immuunsysteem 
o stimuleert het zelfhelend vermogen van het lichaam, geeft zelfvertrouwen 
o ondersteunt bij een operatieve ingreep, bestraling, chemokuren en/of hormoontherapie 
o verbetert de concentratie, de ademhaling, het slaap-, eet-, en leefritme 

H-yoga vindt plaats in een veilige omgeving waar men samen met lotgenoten ontspannen kan oefenen  
Woensdagochtend 10.00 - 11.30 uur 
Kosten € 10,- per les 
Groesbeekseweg 215, nabij kruispunt Groenewoudseweg/ Postweg, Nijmegen 
Informatie en aanmelden  
Telefoon 024 323 87 43 of 06 34 85 31 09  
E-mail: margretvanlaer@kpnmail.nl 
 

 

mailto:ondersteuning@dekentering.info
mailto:info@gvpz.nl
mailto:margretvanlaer@kpnmail.nl
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• Yoga voor mensen met kanker Nijmegen 
Heleen Backus 
Hazenkampseweg 26 
6531 NK Nijmegen 
024 – 350 09 20 
E-mail  info@yoganijmegen.nl 

 

HULPMIDDELEN EN UITERLIJK VERZORGING 
• Compressiezorg Nijmegen 

Tel 0650281009 
info@compressiezorgnijmegen.nl 
www.compressiezorgnijmegen.nl 
 

• Harting Nijmegen voor elastische kousen en compressietherapie 
Tel 024 3295200 
 http://www.hartingbandages.nl 

• Stichting BreiBoezem   
Gratis gebreide borstprotheses voor vrouwen met borstamputatie na borstkanker. Comfortabel, lichtgewicht, 
ademend en wasbaar in alle cupmaten. 
De gebreide borsten zijn niet bedoeld als alternatief voor de siliconenprothese, maar meer voor de 
afwisseling. De breiboezem is zacht en licht.  
Sinds kort worden er ook een soort halvemaantjes gebreid. 'Dat is voor vrouwen die een borstsparende 
operatie hebben gehad. Dan kan dit dienen als extra opvulling. '  
Bestel uw BreiBoezem 
www.breiboezem.nl/bestellen 

 

• Shirlouette Bodywear & MammaCare  
Aanmeten en verstrekken borstprotheses, lingerie, badkleding en accessoires voor vrouwen die 
geconfronteerd zijn met borstkanker 
Het assortiment borstprotheses zijn leverbaar in elke maat. Ook een uitgebreide collectie prothese lingerie- 
en badmode beschikbaar van merken zoals Anita, Amoena en Susa 
Op afspraak; voor aanmeten van borstprothese en advies lingerie/badkleding 
Maandag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 17.30 uur 
Winkel open (gratis parkeergelegenheid bij de winkel) 

Dinsdag 09.30 - 17.30 uur, vrijdag 09.30 - 17.30 uur en zaterdag 09.30 - 12.00 uur 
Een huisbezoek hoort tot de mogelijkheden 
Tel 024 7854594 
Adres; Julianaplein 101, Beuningen 
Website www.shirlouette.nl 
 

• Puremammacare 

Voor advies- en het aanmeten van een borstprothese 
Zwerfkei 5  
6581 HN Malden 
Tel 0641504800 
info@puremammacare.nl 
www.puremammacare.n;  
 

• Look good feel better 
Kanker en de behandeling ervan hebben vaak grote gevolgen voor uw uiterlijk. Door chemotherapie of 
bestralingen kunt u uw haren verliezen of te maken krijgen met huid- en nagelproblemen. Maar door er goed 

mailto:info@yoganijmegen.nl
mailto:info@compressiezorgnijmegen.nl
http://www.compressiezorgnijmegen.nl/
http://www.hartingbandages.nl/
http://www.breiboezem.nl/bestellen
http://www.shirlouette.nl/
mailto:info@puremammacare.nl
http://www.puremammacare.n/
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en verzorgd uit te zien, voelt u zich goed, dan wel beter. De stichting Look good, feel better organiseert door 
het hele land workshops. 
Meer informatie 
(030) 697 15 11 
info@lookgoodfeelbetter.nl 
Het CWZ biedt deze workshops aan voor de patiënten van de oncologie afdeling. Voor informatie en 
inschrijving kunnen patiënten contact opnemen met de afdeling dagbehandeling oncologie B09.  
Tel (024) 365 87 88 of lookgood@cwz.nl 
 

• Haarwerken/pruiken 
tel 023968268 
LiVage Nijmegen - Radboud UMC | Haarwerken | Pruiken . 
https://livage-haarwerken.nl › vestigingen › livage-nijmegen 

 

• Still Looking Good 
In deze dure tijden zijn er steeds meer kankerpatiënten die de kosten voor een nieuw haarwerk of leuke 
hoofdbedekking niet kunnen opbrengen. 
Still looking good biedt hulp bij inname en uitleen van haarwerken en mutsjes. 
Afspraak per e-mail of telefonisch 
www.still-looking-good.nl 
info@still-looking-good.nl 
Contact 
Caroline Hylkema, tel. 0624196136 
 

SPORT / ONTSPANNING / VAKANTIE 
• Aqua-Instructie 

Speciaal voor (ex)- borst kankerpatiënten. 
Onder deskundige begeleiding oefeningen doen in het water gericht op het verbeteren van de conditie en 
schouder- armproblemen 
Dinsdag van 12 – 13 uur en donderdag van 14.30 – 15.50 uur 
Erica Terpstra Sportfondsenbad, Nijmegen 
Adres; Kwakkenbergweg 25 

Tel:024-3812791 
E-Mail: nijmegen@sportfondsennijmegen.nl 
 

• Hardlopen met kanker (RCVY RUN) 
Coach Miranda Boonstra 
mailto:info@rcvryrun.nl 
www.rcvyrun.nl  

 

• Zingen voor je leven 
In dit koor wordt gezongen door mensen, die direct of indirect geraakt zijn door kanker. Het plezier in zingen 
staat daarbij centraal, van zingen krijg je energie. Koorleden hoeven geen zangervaring te hebben. We treden 
regelmatig op. Bijvoorbeeld in een optreden in het inloophuis voor kanker of een bijeenkomst in het 
ziekenhuis.  
Praktische informatie 
Repetities: Donderdag, één keer per twee weken  van 10.00 tot 12.00 uur 
Locatie: Voorzieningenhart ‘t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS, Nijmegen 
Kosten deelname: € 55,- per half jaar (excl. koffie en thee) 
Aanmelden: via e-mail zingen@zingenvoorjeleven-nijmegen.nl 
of telefonisch via Mariëtte Deuss 06-44604573 of 024-3558386 

 

mailto:info@lookgoodfeelbetter.nl
mailto:lookgood@cwz.nl
https://livage-haarwerken.nl/
https://livage-haarwerken.nl/
https://livage-haarwerken.nl/
https://livage-haarwerken.nl/
http://www.still-looking-good.nl/
mailto:info@still-looking-good.nl
tel:0243812791
mailto:nijmegen@sportfondsennijmegen.nl
mailto:info@rcvryrun.nl
mailto:zingen@zingenvoorjeleven-nijmegen.nl
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• Zonnebloem afdeling regio Nijmegen 
Biedt mensen met een lichamelijke beperking de mogelijkheid van;  
vaarvakanties, vakantiehuisjes, bezoek vrijwilliger aan huis, uitstapjes in de buurt, vervoer met Zonnebloem 
auto enz. 
Contact afdeling Zonnebloem GELDERLAND  
Tel. 076-5646464  
Bekijk de webpagina  
 

• Roparun vakantiebungalows 
Het Marikenhuis (Yvon ten Brummelhuis) is de contactpersoon voor de Stichting Roparun. 
Het kosteloos verblijf in de vakantiebungalows zijn bedoeld voor;  

o mensen die na een intensieve behandeling even willen bijkomen in een andere omgeving 
o voor mensen die in een behandeltraject zitten 
o voor mensen die uitbehandeld zijn 
Hoe de aanvraag indienen 
Roparun folder meegeven aan gast die hiervoor in aanmerking komt (zie boven).  
Invullen (eventueel samen met gast). Het formulier moet worden ondertekend door Yvon ten 
Brummelhuis of de gastvrouw/-heer met datum van uitgift. 
Opsturen naar; Stichting Roparun, Jan van Galenstraat 40, 3115 JG Schiedam 
Hierna wordt binnen 3 weken telefonisch contact opgenomen door Roparun om de vakantie te bespreken 

 

• ONG care everywhere 
Biedt advies en bemiddeling voor mensen met kanker die willen reizen in binnen- en buitenland 
Tel 0851124340 
E-mail info@ongo-care.nl 
Website www.ongo-care.nl 
 

ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE 

• VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen 
VPTZ-organisaties (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg) bieden vrijwillige ondersteuning en hulp aan 
ongeneeslijk zieken en hun naasten. 
VPTZ Rijk van Nijmegen 
VPTZ Wijchen 
VPTZ Maas & Waal  
VPTZ Land van Cuijk 

Informatie over palliatieve zorg in uw regio: www.netwerkpalliatievezorg.nl/Zorg-in-uw-regio 
 
Hulp aanvragen  
U kunt rechtstreeks of via de huisarts of de thuiszorg contact opnemen met een VPTZ-organisatie bij u in de 
buurt. Wanneer u om ondersteuning vraagt maakt een coördinator met u een afspraak bij de zieke thuis. 
Samen met hem of haar spreekt u de situatie door. De hulp die de VPTZ biedt, is altijd maatwerk. 
Wanneer de ondersteuning start, vragen wij een eenmalige bijdrage van € 25, 00. Mocht dit bedrag een 
bezwaar zijn dan kunt u dit met de coördinator bespreken. 
U kunt hulp vragen als 

o een ongeneeslijk zieke patiënt thuis wil sterven 
o hij of zij niet meer alleen gelaten kan worden 
o uzelf en eventuele andere mantelzorgers overbelast raken of ondersteuning kunnen gebruiken 
o er weinig mantelzorgers zijn 

 
Contact  Tel 024 - 378 90 90 of 06 - 1321 0731 
E-mail   info@vptzthuisstervenrijkvannijmegen.nl 

tel:076-5646464
https://www.zonnebloem.nl/gelderland
mailto:info@ongo-care.nl
http://www.ongo-care.nl/
http://www.vptzzuidgelderland.nl/
http://www.hospicewijchen.nl/index.php/zorg-thuis
https://vptzlandvanmaasenwaal.nl/
http://www.vptzlandvancuijk.nl/
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Zorg-in-uw-regio
https://www.vptzthuisstervenrijkvannijmegen.nl/contact
mailto:i
mailto:nfo@vptzthuisstervenrijkvannijmegen.nl


  

_______________________________________________________________________ 

  

 

8 

 
Hospices 
Een hospice verleent zorg aan mensen voor wie thuis sterven niet wenselijk of niet mogelijk is. Zij kunnen in het 
hospice worden opgenomen als de levensverwachting minder dan drie maanden is.  

• Hopice Bethelehem 
Hospice Bethlehem maakt deel uit van Kalorama, een zorgorganisatie met locaties in Beek en Nijmegen. Wilt 
u meer informatie over het zorgaanbod van Hospice Bethlehem? Dan verwijzen wij u graag naar de website 
van Kalorama. 
Adres en contact 
St. Antoniusplaats 10, 6511 TR  Nijmegen 
tel: (024) 382 86 30 
E-mail: hospice.bethlehem@kalorama.nl 
Website www.kalorama.nl 
 

• Hospice de Waalboog 
Het hospice maakt onderdeel uit van Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum Joachim en Anna 
Meer informatie & contact 
Groesbeekseweg 327, Nijmegen 
Zorgbemiddeling, 024 3826483 
Website www.waalboog.nl 

 

• Hospice Wijchen  
U kunt ook persoonlijk contact opnemen met onze coördinatoren.  
Zij beantwoorden graag al uw vragen tel 024-6414905 
E-mail info@hospicewijchen.nl 
Website www.hospicewijchen.nl 

 

• Hospice Druten 
Bijna Thuis Huis Maas en Waal.  
Hospice. Adres Heuvel 3. 6651 DA Druten. 
Telefoon 0487-540242.  
Website http://www.bijnathuishuismaasenwaal.nl.  
 
 
 

Terug naar Inhoudspagina 

http://www.kalorama.nl/
mailto:hospice.bethlehem@kalorama.nl
mailto:hospice.bethlehem@kalorama.nl
http://www.kalorama.nl/
http://www.waalboog.nl/
mailto:info@hospicewijchen.nl
http://www.hospicewijchen.nl/
http://www.bijnathuishuismaasenwaal.nl/

