Beste patiënt
In deze folder willen we u graag even stilstaan bij werkhervatting en
contact met lotgenoten.
De oncopsychologen
Werkhervatting
Na een periode van ziek zijn en behandeling is het soms fysiek en/of
psychisch moeilijk om weer aan het werk te gaan. Het is niet altijd evident
om je job buitenshuis terug op te nemen zoals voorheen. Sommigen kiezen
voor een totaal andere job, aangepast werk, progressieve tewerkstelling
of andere stelsels om de reïntegratie naar het werk geleidelijker te laten
verlopen.
Vanuit de sociale dienst, kunnen we samen met u, proberen uit te zoeken
wat haalbaar is en wat de mogelijkheden zijn. Als wij merken dat we u
niet verder kunnen helpen of de materie voor ons te gecompliceerd is,
verwijzen wij u graag door naar instanties met meer ervaring rond werk
en werkhervatting.
Rentree, is een project gesponserd door Kom op tegen Kanker, dat
loopbaanbegeleiding biedt op maat specifiek voor werknemers die na
kankerbehandeling terug aan het werk willen, of werkzoekend werden, of
willen werken tijdens hun behandeling
Contact.
t 0487 90 74 80
e info@rentree.eu
www.rentree.eu
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Lotgenotencontact
Naast de professionele hulp die u krijgt gedurende uw ziekzijn, is er
ook de mogelijkheid tot lotgenotencontact. Lotgenotengroepen bieden
de kans om te praten en te luisteren naar mensen die hetzelfde hebben
meegemaakt. Vaak worden ook activiteiten georganiseerd. Op de site van
Kom op tegen Kanker vindt u een adressenlijst van lotgenotengroepen, op
https://www.allesoverkanker.be/lotgenotengroepen
In regio Roeselare werd in februari 2019 het inloophuis ’ t Keerpunt
geopend. ’t Keerpunt is een huis waar u zomaar kan binnen wandelen.
Het richt zich tot patiënten met kanker en hun naasten, tijdens of na de
behandeling.
Adres: Kerkplein 10, 8800 Rumbeke (openingsuren: dinsdag 15 tot 18 uur,
donderdag 15 uur tot 18 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur. Tijdens de
vakantieperiodes, raadpleegt u het best de website.
Contact
t 0493 07 49 42
e keerpuntvzw@gmail.com
www.inloophuistkeerpunt.org
Wenst u nog verdere informatie of een helpende hand in uw zoektocht,
neem dan gerust contact op met de sociale dienst van het ziekenhuis.
Zie contactinformatie vooraan in uw mapje.

