
Voor inwoners van gemeenten Heumen en Mook en Middelaar

Heeft u te horen gekregen dat u kanker heeft, dan is het leven niet meer zo 
vanzelfsprekend. Dit kan naast lichamelijke klachten veel heftige emoties 
teweegbrengen. U heeft een ziekte waaraan nog vaak de gedachte is gekoppeld 
dat u daaraan doodgaat. Gelukkig zijn veel vormen van kanker tegenwoordig 
goed behandelbaar. Maar het traject dat u doorloopt is altijd erg intensief.

Zorgverleners kunnen helpen om uw klachten te verminderen en u te begelei-
den bij uw ziekte en daarna. Ook als genezing niet meer mogelijk is, kunnen 
zorgverleners begeleiden bij uw wensen voor zorg en hulp. Zij werken dichtbij 
of komen bij u thuis.

Op de informatiemarkt vertellen zorgverleners van Gezondheidscentra Samen 
Gezond en uit de regio graag wat zij voor u kunnen betekenen. U ontvangt dan 
ook het boekje waarin de zorgverleners zich presenteren met hun bereikbaar-
heid. 

U vindt een overzicht van alle aanwezige zorgverleners op de achterzijde van 
deze fl yer.

Wanneer:  Woensdag 13 april 2022

Waar:  Gezondheidscentrum De Kroonsteen 1, Kloosterhof 1, Malden

Programma:  18.45-19.00 uur: Ontvangst met koffi e en thee

  19.00-19.40 uur: Welkomstgesprek en presentatie ergotherapie 

  19.40-21.00 uur: Informatiemarkt, u kunt vrij rondlopen en 
    in gesprek gaan met zorgverleners

Er zijn géén kosten aan verbonden en aanmelden is níet nodig.
U en uw naasten zijn van harte welkom!

13 april 2022
Informatiemarkt ‘Kanker…. en nu?’ 



Welke zorgverleners zijn 13 april 2022 aanwezig:
Huisartsen en praktijkondersteuners GGZ Malden en Molenhoek 

Service Apotheek Malden en de Vuursteen Molenhoek

Fysiotherapie & Sport De Kroonsteen

MMFysio

Gespecialiseerd wijkverpleegkundige ZZG-zorggroep

Diëtisten BaseLine Voedingsadviesburo

Eerstelijns Psychologiepraktijk Thijssen

Ergotherapie in de Wijk

Huid en oedeemtherapie Simone de Wildt

Harting Compressietherapie

Sterker, maatschappelijk werk 

Overgangspraktijk Unique

Praktijk voor Oefentherapie Cesar Melanie Heijmen

Praktijk voor Seksuologische Therapie 

Mantelzorgondersteuning Heumen en Mook & Middelaar 

Marikenhuis, Inloophuis voor mensen die geraakt zijn door kanker

Zinplus, netwerk zingeving en levensvragen

Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL)

Wilt u de nieuwsbrief van Gezondheidscentra Samen Gezond 
4 tot 5 keer per jaar ontvangen? 

Ga naar www.gcsamengezond.nl en meld u aan.
Aanmelden kan ook via de QR-code:

Nieuwsbrief GC Samen Gezond


