
 
                       

  

INHOUD KIKKEROPFLEURDOOS          

 

Van Stichting Kikkeropfleurdoos 

 

Informatie 

o Aanbiedingsbrief van de voorzitter 

o Flyer voor gebruikers van de Kikkeropfleurdoos 

o TIPS van Lotgenoten 

Attenties              Sticker op verpakking   ● 

o Bidon 

o Klavertje 4 

o Fleece sjaal 

o Sudoku Puzzelblad i.s.m. Triomf Zeefdrukkerij 

 

Van participanten Kikkeropfleurdoos 
 

o Biotène folder ‘Droge mond, een gids voor patiënten die behandeld worden tegen kanker’ 

o Brochure ‘Regelhulp, wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiële steun voor 

gehandicapten, (chronisch) zieken en ouderen’ 

o Proefpakket Decubal huidverzorgingsproducten voor de droge huid en informatieboekje 

o Kaartje ‘Haal meer uit uw artsenbezoek’ dat u helpt u voor te bereiden op uw gesprek met de 

arts 

o Folder ‘Voedingsadvies voor kankerpatiënten en hun naasten’ van Stichting Nationaal Fonds 

tegen kanker 

o Folder van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL) over de 

behandeling van lymfoedeem 

o Folder over haarwerken en folder over assistentie bij de aanvraag van vergoeding daarvoor 

van: 

o Haarinstituut Westland in Poeldijk 

o Peels Haarmode Eindhoven 

o Berino haarwerken in Grou 

o Haarinstituut Ria Dierking in Arnhem 

o Folder ‘Blijf niet rondlopen met uw vragen over kanker’ van KWF Kankerbestrijding 

o Folder ‘Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker’ van de Nederlandse Federatie 

van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) 

o Folder ‘Kankerspoken’ van de Stichting Verdriet door je hoofd voor kinderen, jongeren, ouders, 

leerkracht of hulpverlener 

o Mapje met kaarten geschonken door een aantal Westlandse bedrijven: 

o Vitrona Zonwering en 

Terrasoverkappingen in Naaldwijk 

o Hoveniersbedrijf René Don in ‘s-

Gravenzande 

o Stone Concepts in Naaldwijk 

o Don Opleidingen in Den Haag 

o Wood-Creations in 's-Gravenzande. 

 

Van uzelf  

 

In deze fleurige doos is extra ruimte gelaten voor u om onder handbereik ook uw 

afsprakenkaarten, medische informatie of medicijnen te bewaren.  

Wilt u praten over uw ziekte maar weet u niet hoe u het gesprek kunt beginnen? Zet dan deze 

opvallende Kikkeropfleurdoos in het zicht als gespreksopener.  
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