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ontmoeten 
loslaten

nieuwe balans vinden in je leven 

centrum voor 
leven met kanker

aanbod o.a.  

in Heerenveen 

en Drachten
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Wil jij graag iets betekenen voor De Skulp? 
Wij zoeken o.a. vrijwilligers voor SkulpCafé, communicatie,  
marketing en evenemententeam. De Skulp is lid van de branche- 
organisatie IPSO en heeft de ANBI status. Wij werken met  
vrijwilligers en zijn afhankelijk van donaties en fondsen. 

Wil je ons financieel steunen dat kan via NL11RABO 030 2525 009.
Je kunt Vriend van De Skulp worden door een maandelijkse of 
jaarlijkse bijdrage te geven.

Je bent welkom voor steun  
en begeleiding om een nieuw 

evenwicht in je leven te vinden .

Tot ziens bij De Skulp!



Op zoek naar een nieuwe balans?
De diagnose ‘kanker’ zet je leven op z’n kop. Dat geldt voor de patiënt, maar ook 
voor de partner, kinderen en naaste omgeving. Alles wat vanzelfsprekend leek, 
is plotseling onzeker. Gelukkig genezen er steeds meer mensen van kanker. 
Helaas is het vaak lastig om na de behandeling de draad weer op te pakken.

Kanker? En hoe nu verder...?

Voel jij je vaak te moe om  
iets te ondernemen?

Ben je bang dat de ziekte  
terugkeert?

Worstel je met de 
terugkeer naar werk?

Vraag je jezelf af welke 
impact jouw ziekte heeft  
op jouw kinderen?

Wil je graag praten met  
iemand die hetzelfde heeft 
meegemaakt?

Verlang je naar meer regie 
over je eigen leven?

Heb je als partner, 
vriend(in), mantelzorger  
of nabestaande vragen?

De Skulp 
centrum voor 

leven met kanker
----------

HEERENVEEN
K.R. Poststraat 70-72

SkulpCafé 
Vrije inloop openingstijden: 

vrijdag 9.30–12.00 uur
----------

DRACHTEN
“De Werkplaats” 

Kyriat Onoplein 85a 

SkulpCafé  
Vrije inloop openingstijden: 
woensdag 14.00-16.30 uur

----------

i.o. SNEEK
i.o. LEEUWARDEN

----------

én er worden activiteiten 
en lezingen op diverse  

locaties in Friesland  
georganiseerd.
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Kijk voor het actuele  

aanbod en onze agenda  

op onze website of  

op facebook

In ons SkulpCafé heten geschoolde 
vrijwilligers, de (ex)patiënten, maar 
ook partners, kinderen, vrienden, 
mantelzorgers en nabestaanden van 
harte welkom. Naast het bezoeken  
van het SkulpCafé kun je ook  
deelnemen aan de activiteiten en 
informatiebijeenkomsten.

In elke fase, vanaf de diagnose  
tot jaren na de behandeling.  
Maar net zo goed in de fase van 
afscheid nemen. In het SkulpCafé 
wordt de mogelijkheid geboden om 
ervaringen te delen of om even tot 
rust te komen. Je kunt zo binnenlopen 
zonder afspraak of een verwijzing.

De Skulp, centrum voor leven met kanker, biedt:
› Aandacht, ondersteuning, lezingen en informatie voor iedereen  
 in Friesland die geraakt is door kanker.
› Activiteiten en workshops voor binnen en buiten om te ontspannen  
 en te bewegen. (aanmelden via website)
 
Professionele begeleiding (extern):
 › gesprekken met psycholoog (verwijzing nodig)
 › coaching: re-integratie naar je werk  
  tijdens en na kanker
 › therapeutische massage
 › coaching voor gezinnen

Wat levert het op?
 › hervinden van eigen kracht 
 › nieuwe balans
 › kwaliteit van leven
 › leren leven met (gevolgen van) kanker

Wat kost het?
 › Voor de activiteiten wordt een  
  kleine eigen bijdrage gevraagd.
 › Professionele begeleiding wordt vaak  
  geheel of gedeeltelijk vergoed door  
  de zorgverzekeraar.


