
samen voor een 
beter LATER

Facebook:

 VOX 

 VOX besloten groep 

 via vox@vokk.nl

Twitter: 

 @vox_nl

 @vokk_nl

Lid worden

Je kunt lid worden door je op www.vox.nl aan te melden. Als lid van 

VOX ontvang je elk kwartaal Attent en, als je dat wil, het jongeren-

magazine L F.

Je kunt deelnemen aan onze activiteiten en onze uitgaven tegen 

verzendkosten of een gereduceerd tarief bestellen. De contributie is 

slechts € 25,- per jaar. Sommige verzekeraars vergoeden het 

lidmaatschap van een patiëntenvereniging.

VOX

Schouwstede 2B

3431 JB Nieuwegein

t: 030 2422944

e: vox@vokk.nl

i: www.vokk.nl
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VOX

VOX is hét netwerk van survivors van kinderkanker.

Binnen VOX steunen survivors van kinderkanker elkaar en werken zij 

samen aan kwaliteit van leven van huidige en toekomstige survivors. 

De belangrijkste taken van VOX zijn belangenbehartiging, het geven 

van informatie en het bieden van persoonlijke contacten. Samen voor 

een beter LATER is het uitgangspunt.

Voor wie is VOX er?

VOX is er voor (jong)volwassenen die als kind kanker hebben gehad. 

Loop je aan tegen gevolgen van je behandeling? Heb je vragen over 

LATER? Heb je behoefte aan contact? Wil je zelf iets voor andere 

survivors betekenen? VOX is er voor jou! 

Wat doet VOX?

VOX behartigt jouw belangen

VOX werkt aan optimale LATER-zorg en -onderzoek en aan betere 

kwaliteit van leven van survivors. VOX is lid van SKION LATER en werkt 

samen met artsen, psychologen en onderzoekers aan richtlijnen voor 

LATER-zorg. Ook is VOX nauw betrokken bij LATER-onderzoek. Vanuit 

jullie perspectief laat VOX de stem van survivors horen.

VOX biedt je informatie

VOX informeert je over late gevolgen en onderzoek. Dat doen we via 

een digitale nieuwsbrief, artikelen in Attent en L F en op www.vox.nl. 

Daar vind je niet alleen informatie over late gevolgen maar ook over 

relaties, opleiding, werk en verzekeringen. 

Via de site kun je je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. 

Verder organiseert VOX symposia, zoals LATER voor LATER.

VOX wijst je de weg

VOX helpt je bij persoonlijke hulpvragen en wijst de weg naar de juiste 

instantie. Je vindt o.a. een Wegwijzer op www.vox.nl, maar je kunt ons 

ook altijd bellen of mailen.

VOX maakt persoonlijk contact mogelijk

Via VOX kun je in contact komen met andere survivors. VOX heeft een 

besloten Facebookgroep waar je in een veilige omgeving ervaringen 

kunt delen, van anderen kunt leren en elkaar kunt steunen. Wil je lid 

worden van deze groep, mail dan naar vox@vokk.nl. VOX organiseert 

ook borrels en weekenden voor survivors.


