INHOUD KIKKEROPFLEURDOOS 2017-2018 (lichtblauwe doos)

Van de Stichting Kikkeropfleurdoos
Informatie
o Aanbiedingsbrief van de voorzitter
o Algemene folder Stichting Kikkeropfleurdoos
o Tips voor uw artsenbezoek
o Tips van Lotgenoten
Attenties
(mogelijk gemaakt door sponsors)
o Blauwe dossiermap
o Zonnebloemdoosje
o Fleece sjaal
o Bedankkaart Kikker met bloemen
o Pillendoosje
o Antistress appel
o Mondspray tegen droge mond
o Crème voor droge en gevoelige huid
Van participanten Kikkeropfleurdoos
o
o
o
o

Folder IPSO inloophuizen en psycho-oncologische centra
Folder Langer Beter Leven van Stichting Nationaal Fonds tegen kanker
Folder Livage met tegoedbon haarverzorging
Folder ‘Kankerspoken’ van de Stichting Verdriet door je hoofd voor kinderen, jongeren, ouders,
leerkracht of hulpverlener

Van uzelf
In deze fleurige doos is extra ruimte gelaten voor u om onder handbereik ook uw afsprakenkaarten,
medische informatie of medicijnen te bewaren.
TIP: Kikkeropfleurdoos als gespreksopener
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.

INHOUD KIKKEROPFLEURDOOS 2016-2017 (donkerblauwe doos)
Van de Stichting Kikkeropfleurdoos
Informatie
o Aanbiedingsbrief van de voorzitter
o Algemene folder Stichting Kikkeropfleurdoos
o Tips voor uw artsenbezoek
o Tips van Lotgenoten
Attenties
(mogelijk gemaakt door sponsors)
o Blauwe dossiermap
o Klavertje 4
o Fleece sjaal
o Sudoku Puzzelblad
o Kaart Sophietje en het geheim van de kikker
o Pillendoosje
o Sleutelhanger met munt voor boodschappenwagen
o Antistress appel

Van participanten Kikkeropfleurdoos
o
o
o
o
o

Folder IPSO
Folder Stichting Nationaal Fonds tegen kanker
Folder Protino van Arla
Folder van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL) over de
behandeling van lymfoedeem
Folder ‘Kankerspoken’ van de Stichting Verdriet door je hoofd voor kinderen, jongeren, ouders,
leerkracht of hulpverlener

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.

