
  ONTMOETINGSPLEK VOOR IEDEREEN GERAAKT DOOR KANKER 
 

Deze flyer informeert u over psychosociale ondersteuning die het Marikenhuis biedt aan iedereen die is geraakt 

door kanker. Voor al onze andere activiteiten raadpleegt u de website (www.marikenhuis.nl) of de algemene 

brochure van het Marikenhuis. Ook verspreiden wij een maandagenda, die u vindt op onze website of in het 

Marikenhuis zelf.  

PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING  IN  HET  MARIKENHUIS 

‘Kanker heb je niet al leen, kanker draag je samen’  

A. GEEN INLOOP TIJDENS CORONA  

Het Marikenhuis is tijdelijk gesloten voor inloop zonder afspraak. Van ma t/m do, van 10.00-

12.00 u, is er wel algemene telefonische ondersteuning (‘luisterend oor’): 

op maandag en dinsdag is gastheer Ger Fleuren beschikbaar om u te woord te staan:  06-

29178385. Op woensdag en donderdag is gastvrouw Bianca Peters beschikbaar: 06-29471415. 

Regelmatig is er op dinsdagochtend van 11 tot 12 een online koffie-uurtje! Houdt de website in 

de gaten (www.marikenhuis.nl)! 
 

B. LOTGENOTENGROEPEN 

Lotgenotengroepen bieden een mogelijkheid om ervaringen te delen met mensen die hetzelfde hebben 

meegemaakt als u. Herkenning en erkenning zijn hierbij de sleutelwoorden. Contact met lotgenoten geeft vaak 

steun en helpt bij acceptatie en verwerking. Tijdens de bijeenkomsten wordt  hulp geboden om zelfstandig verder 

te gaan.  Alle lotgenotengroepen worden begeleid door twee getrainde vrijwilligers van het Marikenhuis.  

 

We onderscheiden vijf lotgenotengroepen: 

1. Zij die zelf kanker hebben of hebben gehad. 

2. De naasten van iemand die kanker heeft. 

3. Nabestaanden, zij die iemand aan kanker hebben verloren. 

4. Mannen met prostaatkanker   

5. Vrouwen met borstkanker     
 

Hoe werkt het? 

De contactbijeenkomsten voor alle groepen duren twee uur. Er wordt een bijdrage van €2,50 per keer gevraagd.    

Dit is incl koffie/thee. Gasten kunnen zich constant aanmelden. Er kunnen meerdere parallelle groepen gaan 

ontstaan. Middag- en avondgroepen. Bij de intake wordt het aantal bijeenkomsten aangegeven.  Voorafgaand 

aan de bijeenkomsten wordt de totale bijdrage voor de bijeenkomsten  geïnd. 
  

De bijeenkomsten voor groep 1 (zelf kanker of kanker gehad) vinden elke twee weken ’s middags plaats. De 

groepsgrootte is maximaal 6 personen (coronatijd). Er vinden 12 bijeenkomsten plaats (totaal €30,00).  

Voor groep 2 en 3  (naasten en nabestaanden) worden 6 tot 8 bijeenkomsten gepland (totaal € 15,00  /  €20.00). 

De groep komt om de week bij elkaar, in de avond of in de middag (in overleg).  De groepsgrootte maximaal 6  

personen (coronatijd).  

Voor groep 4 (mannen met prostaatkanker) geldt dat men vaak in verschillende behandelfasen zit. Ook mannen 

bij wie wel de diagnose is gesteld, maar die nog niet behandeld worden, zijn zeer geïnteresseerd in het verloop 

van de behandeling bij anderen. Dat kan geruststellend werken. Groepsgrootte maximaal 6 lotgenoten. Het 

aantal sessies (6 tot 8) wordt vooraf, in overleg met betreffende groep, bepaald ((totaal € 15,00  /  €20.00).  

Voor groep 5 (vrouwen met borstkanker) worden 6 tot 8 bijeenkomsten gepland (totaal € 15,00  /  €20.00). De 

groep komt om de week bij elkaar, in de avond of in de middag (in overleg).  De groepsgrootte maximaal 6  

personen (coronatijd).  
 

Alle praktische informatie over de verschillende lotgenotengroepen (data, tijden en de wijze van aanmelden) 

vindt u op onze website (www.marikenhuis.nl). Zoek op <Lotgenoten>.  

 

C. INDIVIDUELE COACHINGSGESPREKKEN ‘IN BALANS BIJ KANKER’ 

Heeft u behoefte aan meer specifieke ondersteuning op psychosociaal gebied dan kunt u ook gebruik maken van 

de mogelijkheid om een individueel gesprek te hebben met een van onze coaches. Er wordt een bijdrage van 

€2,50 per keer gevraagd.   
 

http://www.marikenhuis.nl/
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Hoe werkt het? 

U kunt een gesprek van een uur inplannen met een van onze coaches. Deze gesprekken zijn altijd op 

donderdagochtend of donderdagmiddag, behalve in de vakantieperiode. In maximaal drie persoonlijke 

gesprekken kunt u praten over hoe u weer greep kunt krijgen op soms lastige emoties en situaties.  

Alle praktische informatie (data, tijden en de wijze van aanmelden) vindt u op onze website 

(www.marikenhuis.nl). Zoek op <In balans bij kanker>. 

 

D. INDIVIDUELE WANDELGESPREKKEN 

Als u het prettig vindt om al wandelend uw verhaal te doen of als u wilt kennismaken met het 

wandelgesprek als vorm van ondersteuning bij rouw en verlies, dan kunt u zich aanmelden 

voor een 1-op-1 gesprek met een professioneel getrainde vrijwilliger. Er wordt een bijdrage 

van €2,50 per keer gevraagd.   

Hoe werkt het?                                                                                                                                                                             

De wandelgesprekken, maximaal een uur, vinden plaats in het Goffertpark.                                                                  

Alle praktische informatie (data, tijden en de wijze van aanmelden) vindt u op onze website 

(www.marikenhuis.nl). Zoek op <Wandelgesprek>. 

E. EENMALIG INDIVIDUEEL GESPREK MET EEN PSYCHOLOOG 

Hebt u kanker en klachten zoals vermoeidheid, stress, angst of sombere gevoelens? In veel 

gevallen is er ondersteuning bij  deze klachten mogelijk.  U heeft geen verwijsbrief van de 

huisarts nodig. T 

 

Hoe werkt het? 

U kunt elke maandagmiddag tussen 13.30 en 15.00 bellen met psychologe Marga Thijssen 

voor ondersteuning. Ook beeldbellen is mogelijk (facetime, skype). Als u een persoonlijk 

gesprek wilt hebben met Marga in het Marikenhuis kunt u telefonisch een afspraak 

maken. Telefoon Marga: 024 – 3587870 of 06-82902448. Er wordt dan een bijdrage van €2,50 

gevraagd 

 

Alle praktische informatie (data, tijden en de wijze van aanmelden) vindt u op onze website 

(www.marikenhuis.nl). Zoek op <Spreekuur Marga Thijssen> 
 

F. Spreekuur WERK & KANKER  

Bedoeld voor werknemers met kanker zowel als voor werkgevers. Er is ruimte 

om vragen te stellen en te kijken welke hulp of advisering nodig is. Er wordt 

een bijdrage van €2,50 per keer gevraagd,  

Hoe werkt het? 

Op afspraak beantwoorden een van onze geschoolde vrijwilligers op dit terrein 

uw vragen. Alle praktische informatie (data, tijden en de wijze van aanmelden) 

vindt u op onze website (www.marikenhuis.nl). Zoek op <Werk & Kanker>. 

 

G. Spreekuur  VOORBEREIDING OP HET MEDISCH GESPREK 

Hoe vaak gebeurt het niet dat je na het gesprek met huisarts of specialist je afvraagt wat er nu precies is 

besproken en afgesproken? In dit spreekuur word je voorbereid op zo’n gesprek en je krijgt praktische tips: 

oefenen in het stellen van de goede vragen en uitleg over medische termen. Wij geven geen behandeladviezen 

maar willen u helpen om de regie te bewaren bij vaak grote emoties.  
 

Hoe werkt het? 

Het spreekuur wordt  elke donderdag verzorgd door vrijwilligers van het Marikenhuis met een medische 

achtergrond, oud-artsen met spreekuurervaring.  Er wordt een bijdrage van €2,50 per keer gevraagd.   

                                                                            ________________ 

     Slotemaker de Bruïneweg 163       6532 AC Nijmegen 

In Coronatijd alleen geopend voor activiteiten en op afspraak 
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