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Gesprek met uw 
nazorgcoach
Waarom?
De diagnose kanker en de behandelingen kunnen veel invloed hebben 

op uw leven en die van uw naasten. Na de behandeling voor kanker moet 

u de draad van uw leven weer oppakken. Dat is niet voor iedereen even 

vanzelfsprekend. Een groot deel van de patiënten (86 van de 100 mensen) 

ervaart gevolgen tijdens en/of na de behandeling van kanker. Dit varieert 

van lichamelijke en uiterlijke problemen tot problemen op het vlak van 

vermoeidheid, werk, relaties, emoties, seksualiteit, voeding en financiën.

Gesprek met een nazorgcoach
In het Maasstad Ziekenhuis krijgt u enkele maanden na uw laatste 

behandeling een gesprek met een nazorgcoach. Deze coach is een 

speciaal opgeleide zorgverlener van het Maasstad Ziekenhuis.
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Dit gesprek gaat NIET over medische zaken, maar over uw leven na kanker. 

De nazorgcoach kan u verder helpen, mogelijke vragen beantwoorden of 

een luisterend oor zijn.

Voor wie?
Het gesprek is bedoeld voor iedereen waar de behandeling van kanker is 

afgerond.

Hoe kunt u zich voorbereiden?
Tijdens het gesprek vraagt uw nazorgcoach hoe het met u gaat. Het 

gaat dan over uw gevoel, sociale leven en praktische zaken. Als het van 

toepassing is kan het ook gaan over uw relatie, gezin en werk. U kunt alvast 

nadenken over bijvoorbeeld de volgende vragen: Hoe voelt u zich? Lukt het 

om een nieuwe balans te vinden in uw leven? Slaapt u goed? Hoe gaat het 

met uw sociale leven en/of relatie? Hoe gaat het op uw werk?

Praktisch
 − Uw zorgverlener meldt u aan voor het gesprek.

 − Het gesprek duurt 1 uur.

 − Het gesprek vindt plaats in het Maasstad Ziekenhuis.

 − Het gesprek vindt enkele maanden na de laatste behandeling plaats. Dit 

hangt af van het soort kanker wat u heeft gehad.

Wanneer vindt uw gesprek plaats?
Onderstaande informatie wordt ingevuld door uw zorgverlener.

Datum:   ...................................................................................................................

Locatie:  ...................................................................................................................

Naam nazorg coach: ..............................................................................................

Telefoonnummer:  ..................................................................................................


