Vrijwilligersinitiatief
Het bestuur van de Stichting Kikkeropfleurdoos
bestaat uit professionele vrijwilligers die zijn begaan
met het lot van mensen met kanker. Zij kennen uit
eigen ervaring, in hun werk of persoonlijk als
patiënt, als familielid, of als vriendin de crisis die de
diagnose kanker met zich meebrengt.
Op de website stellen zij zich graag aan u voor.
Een kerngroep van vrijwilligers is actief bezig voor
de dagelijkse gang van zaken rond marketing,
fondsenwerving, secretariaat en website.
Klankbordgroep
Kikkeropfleurdoos
Steeds is de inhoud van
de Kikkeropfleurdoos
onderwerp van gesprek
in de Klankbordgroep,
die bekijkt of en hoe de
Kikkeropfleurdoos kan
worden verbeterd. In deze groep zitten
professionals en ervaringsdeskundigen zoals een
apotheker, een oncologie verpleegkundige, een
kankerpatiënt en een diëtiste.
Fondsenwerving
In het hele land zetten enthousiaste vrijwilligers zich
in voor de fondsenwerving. Vaak zijn dat vrienden
of familie van patiënten, die op deze manier iets
terug willen doen voor mensen die hetzelfde lot
treft als hun dierbaren.
Service Apotheken landelijk distributeur
De Stichting Kikkeropfleurdoos werkt samen met de
Service Apotheken die landelijk distributeur van de
Kikkeropfleurdozen zijn.

Voelt u sympathie voor onze stichting?
“Is deze folder niet direct voor u bestemd, maar
staat u achter ons initiatief, dan kunt u helpen door
ons financieel te steunen.
U kunt ook iets leuks organiseren
ten behoeve van onze stichting
met bijvoorbeeld uw buurt- of
sportvereniging of met uw bedrijf
of instelling.”

Diagnose kanker?
Vraag de Kikkeropfleurdoos

Nelly van VeldhovenVollebregt, Ambassadeur

Initiatief vanuit het bedrijfsleven
Voor bedrijven zijn er extra mogelijkheden, zoals
bijdragen in de vorm van informatie, producten of
monsters in de Kikkeropfleurdoos.
Of het sponsoren van een speciale attentie.
Bijdragen worden zorgvuldig getoetst op het
belang van de patiënt!
ANBI-instelling
De stichting is aangemerkt als ANBI
en hoeft geen belasting af te dragen.
Bijdragen komen helemaal ten goede
aan ons doel: de Kikkeropfleurdoos
gratis beschikbaar stellen.

Uw hulp is hard nodig!
IBAN NL58 RABO 0120263297
t.n.v. Stichting Kikkeropfleurdoos.
www.kikkeropfleurdoos.nl

Bij het horen van de diagnose kanker verandert uw
leven. We willen u helpen om daarmee om te gaan
en geven u de Kikkeropfleurdoos als waardevolle
aanvulling op uw medische informatie en steun bij
uw behandeling.
Met de aanvraagkaart in deze folder haalt u de
Kikkeropfleurdoos gratis af in een Service Apotheek.

Marleen Reukema
Voorzitter
De Stichting Kikkeropfleurdoos wil u graag bijstaan
met aandacht, medeleven, enkele attenties en
informatie die voor patiënt en naasten van
nut kan zijn kort na de diagnose en vóór de start
van de behandelingen. Het is bedoeld als een
aanvulling op de medische informatie die u krijgt.
U komt ook meer te weten over producten, die
verlichtend kunnen werken voor specifieke klachten
en bijverschijnselen zoals een pijnlijke mond en
droge huid. Kijkt u dan vooral naar de handige
Tips van Lotgenoten, een door de Stichting
Kikkeropfleurdoos samengesteld overzicht met
ervaringen en adviezen van medepatiënten.
Verder kan de Kikkeropfleurdoos worden gebruikt
voor het opbergen van uw eigen informatie,
afsprakenkaart en medicijnen, of later het bewaren
van wenskaarten. De Kikkeropfleurdoos is gratis.

AANVRAAGKAART

Ik ontvang gratis een Kikkeropfleurdoos via de
apotheek*.
Naam patiënt: ………………………….……………
Geboortedatum: …………........……. man / vrouw
Adres: ………………………….…………………….
Postcode: ………………………….………………...
Plaats ………………………….……………………..

Prof. dr. Irma Verdonck-de Leeuw
Hoogleraar Psychosociale Oncologie VU en VUmc
Comité van Aanbeveling Stichting Kikkeropfleurdoos
“De Kikkeropfleurdoos
is een uitstekend
initiatief dat patiënten
en hun dierbaren
kan helpen in de
periode van diagnose
en behandeling.”

Handtekening:
………………………….………………………….….
Mijn Kikkeropfleurdoos wordt opgehaald door:
…………………..........................…………………..
Handtekening voor ontvangst
…………………..........................…………………..
- in te vullen door de Service Apotheek -

Professor Verdonck werkt nauw samen met andere
hoogleraren, artsen en onderzoekers in binnen- en
buitenland om onderzoeksresultaten direct te
vertalen naar de praktijk om de zorg voor patiënten
met kanker en hun dierbaren te verbeteren.
www.kikkeropfleurdoos.nl

Naam apotheek: ………………………………
Plaats: ……………………………………………
Datum: …………………………………………
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“Als je de diagnose kanker te horen krijgt, verandert
je leven. Dat weet ik uit ervaring maar al te goed
en ik kan mij heel goed voorstellen dat men grote
moeite heeft om daar mee om te gaan. Je voelt je
vooral in het begin zó onzeker en machteloos.
In één klap lijkt het vertrouwen
in de toekomst weg. Je zoekt
dan steun bij je familie,
vrienden of buren. Zij geven
je het gevoel er niet alleen
voor te staan.”

Hoe krijgt u de Kikkeropfleurdoos?
De Kikkeropfleurdoos kan worden afgehaald bij de
Service Apotheken in heel Nederland.
Dat kan alleen met een door de patiënt zelf ingevulde
aanvraagkaart van Stichting Kikkeropfleurdoos.

* Kijk op www.kikkeropfleurdoos.nl voor een deelnemende apotheek bij u in de buurt.

