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Nieuwe editie Kikkeropfleurdoos 
Met trots brengen we u op de hoogte van de realisatie van een nieuwe editie van de Kikkeropfleurdoos. 
Voor onze stichting is de totstandkoming van een nieuwe uitgave van de Kikkeropfleurdoos een bijzonder 
moment dat we graag met u willen delen. 
 

Overhandiging nieuwe uitgave in Service Apotheek ‘t Kalf  
Marleen Reukema, voorzitter van de Stichting Kikkeropfleurdoos, is 
naar Zaandam gegaan om de eerste nieuwe Kikkeropfleurdoos aan 
te bieden aan Anne-Mary Koens, apotheker van Service Apotheek 
’t Kalf. Bij de overhandiging van de doos liet mevrouw Reukema 
weten het bijzonder belangrijk te vinden dat deze nieuwe uitgave 
mocht worden overhandigd in een Service Apotheek. “Door de 
enthousiaste samenwerking tussen de Stichting Kikkeropfleurdoos en 
de landelijke organisatie van Service Apotheken kunnen wij via de 
425 vestigingen in het hele land kankerpatiënten een 
Kikkeropfleurdoos aanbieden,” aldus mevrouw Reukema.  

 
Wat blijft? 
Wat blijft in de vernieuwde editie is het uiterlijk en formaat van de Kikkeropfleurdoos. Uit veel reacties 
horen we dat de kleurrijk vormgegeven doos door onze gebruikers gewaardeerd wordt. Niet alleen 
vanwege het vrolijke uiterlijk maar ook omdat de doos groot en stevig genoeg is om te gebruiken voor het 
onopvallend bewaren van allerlei materiaal dat met de ziekte te maken heeft, zoals de afsprakenkaart, 
bijsluiters van medicijnen en specifieke documentatie die de patiënt in het ziekenhuis krijgt.  
 
Wat is nieuw? 
De door de Stichting Kikkeropfleurdoos zelf ontwikkelde drukwerken die in de doos zijn opgenomen, 
hebben zowel inhoudelijk als visueel een facelift ondergaan. De algemene folder met aanvraagkaart, de 
bekende Tips van Lotgenoten en de gewaardeerde Tips voor uw artsenbezoek vormen nu een mooie lijn 
passend binnen onze bekende huisstijl. 
 
Sponsors  
De inhoud is mede op advies van de Klankbordgroep aangepast. Ook in deze editie is weer een mooie 
variatie te vinden van nuttige attenties. Verder zijn er enkele zorgvuldig geselecteerde folders opgenomen 
die door participanten ter beschikking zijn gesteld. Dit alles is door sponsors mogelijk gemaakt. Op onze 
website vindt u een overzicht van de inhoud en van de sponsors die aan deze nieuwe editie hebben 
meegewerkt. 
 
 

Wij bedanken van harte iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming 
van de nieuwste editie van de Kikkeropfleurdoos! 
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