
 

 

 

 

 

 

Jouw geld gebruiken wij volledig voor onze projecten 

Longkanker Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). We kunnen donaties, 
giften en schenkingen dus volledig inzetten voor al onze activiteiten, zoals het organiseren 
van bijeenkomsten, het versturen van boeken en het maken van folders en video’s. 

 

Hoe wordt Longkanker Nederland betaald? 

Longkanker Nederland is een patiëntenorganisatie die opkomt voor iedereen die te maken 
heeft met longkanker. Wij krijgen subsidie van KWF kankerbestrijding en het Ministerie van 
Volksgezondheid. Daarnaast maken verschillende farmaceutische bedrijven een aantal van 
onze projecten mogelijk. Om ons werk te kunnen blijven doen voor patiënten met longkanker 
en hun naasten, zijn we ook afhankelijk van donaties. Steun ons. 

 

Heb je vragen of wil je meer informatie? 
Kijk dan op onze website, stuur een e-mail of bel ons. 

 

Longkanker Nederland 
www.longkankernederland.nl 
info@longkankernederland.nl 
06 11 85 63 82 

 

Volg ons op 

@LongkankerNL 

www.facebook.com/longkankernederland/ 

 

Longkanker Nederland, januari 2020 

IBAN NL 70 RABO 0347 5641 51 

KvK 41019590 

 

“Als patiënt met longkanker voel ik me soms onzeker. Gelukkig kan ik via Longkanker Nederland 
terecht bij anderen die mij begrijpen, omdat zij ook longkanker hebben.” 

 
Marianne 

Longkanker? 
Longkanker Nederland is er voor iedereen 

die met longkanker te maken heeft 

http://www.longkankernederland.nl/
mailto:info@longkankernederland.nl
http://www.facebook.com/longkankernederland/


 
 
 
 

Antwoordkaart | Word Vriend van Longkanker Nederland 
 

 
Je hebt longkanker. Of iemand die je kent heeft longkanker. Er komt veel op je af. Je hebt 
allerlei vragen. Bij patiëntenorganisatie Longkanker Nederland kun je terecht voor al jouw 
vragen. Wij luisteren naar je, bieden steun en geven informatie en advies. Ook brengen we 
je in contact met mensen zoals jij zodat je (online) ervaringen kunt delen. 

 

Wat doet Longkanker Nederland? 

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland zet zich in voor patiënten met longkanker en 
iedereen die dichtbij ze staat. We streven naar de beste longkankerzorg. Wij vinden het 
belangrijk dat bij deze zorg altijd rekening wordt gehouden met de wensen van de patiënt.   
We geven informatie over de ziekte longkanker en brengen lotgenoten in contact met elkaar. 
Ook adviseren we organisaties door ervaringen van patiënten in te brengen bij onderzoeken 
naar longkankerzorg. We komen op voor patiënten door bijvoorbeeld te adviseren over het 
beschikbaar stellen van dure medicijnen. Door samen te werken met andere organisaties 
staan we sterker en kunnen we bovenstaande doelen waarmaken. 

 
Longkanker Nederland heeft twee adviesraden: een patiëntenadviesraad en een specialisten- 
adviesraad. Beide raden geven ondersteuning en advies. Zo denken ze mee over ons beleid  
en controleren de specialisten medische informatie die wij op de website plaatsen. 

 

Informatie geven 

• Op onze website www.longkankernederland.nl vind je informatie over de verschillende 
soorten longkanker, de onderzoeken en de behandelingen. 
Ook houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, bijvoorbeeld over medicijnen 
voor immuuntherapie. 

• Wij hebben een boekje ontwikkeld met de belangrijkste vragen die je aan je arts kunt 
stellen over jouw ziekte. 

• Wij verzenden verschillende informatieboeken over longkanker, zoals ‘Longkanker, welke 
vorm heb ik’. 

• Je kunt via onze website een vraag aan een longarts stellen. Je vindt er ook eerder gestelde 
vragen en antwoorden. 

 

Ervaringen delen 

• Je kunt lid worden van één of meer van onze besloten Facebookgroepen, onder andere: 
‘Iedereen met longkanker’, ‘Immuuntherapie’ en ‘Naasten’. 

• Wij organiseren samen met ziekenhuizen en inloophuizen bijeenkomsten voor patiënten 
en familie. 

• In november organiseren wij jaarlijks onze landelijke bijeenkomst. 
• Op onze website vind je persoonlijke verhalen van patiënten en blogs. 

 

Werken aan betere longkankerzorg 

• Wij denken mee als zorgrichtlijnen worden vernieuwd. Hierdoor krijgen patiënten 
bijvoorbeeld betere zorg en begeleiding in het ziekenhuis. 

• Als andere organisaties folders of video’s op het gebied van longkankerzorg ontwikkelen, 
denken wij of patiënten mee. 

 
Ja, ik word graag Vriend* van Longkanker Nederland 

(* doorhalen wat niet van toepassing is). 

 
Ik machtig Longkanker Nederland om, tot wederopzegging, onderstaand bedrag automatisch 

van mijn rekening af te schrijven: 

€2,50 per mnd €5,= per mnd ander bedrag per mnd, namelijk € ……. 

éénmalig namelijk € ……. 

 
Dhr.        Mw. Voorletter(s):                                                                                                        

Achternaam:    

Adres:    

Postcode:  Plaats:   

Telefoonnummer:   E-mailadres:     

 
IBAN (rekeningnummer): 

 
 

Datum:  Plaats:  

Handtekening:      

 

Stuur de ingevulde antwoordkaart in een envelop naar: 

Longkanker Nederland 

Antwoordnummer 53046 

3503 VB Utrecht 

Een postzegel is niet nodig. 
CODE: 816652429 

 

Of scan de ingevulde antwoordkaart en mail deze naar info@longkankernederland.nl 

 

 

 
Word Vriend van Longkanker Nederland 

Ben je op zoek naar betrouwbare informatie? Wil je op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen over longkanker? Wil je ons goede werk steunen? Word dan Vriend!  
Dit kan al voor €2,50 per maand. Je ontvangt van ons: 
• Onze nieuwsbrief per e-mail 
• Uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten 
• Presentaties van bijeenkomsten 
• Uitnodigingen om mee te denken (onderzoek, interview) 

 
Hoe word ik Vriend? 
Ga naar www.longkankernederland.nl/wordvriend en meld je aan. Je kunt ook  
de antwoordkaart in deze folder invullen en gratis opsturen. 

Door ondertekening van deze kaart geef je toestemming aan patiëntenorganisatie Longkanker Nederland om door- 

lopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven voor jouw 

donatie aan Longkanker Nederland. Ook geef je hiermee toestemming aan jouw bank om doorlopend het bedrag    

van jouw rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving, kun je deze laten terugboeken.  

Neem hiervoor binnen acht weken na de afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden. 

 
Heb je vragen over bovenstaande? Neem dan contact op met Longkanker Nederland 

via info@longkankernederland.nl of 06 11 85 63 82. 

http://www.longkankernederland.nl/
mailto:info@longkankernederland.nl
http://www.longkankernederland.nl/wordvriend
mailto:info@longkankernederland.nl

