BIJ KANKER

Coaching en
begeleiding bij kanker
Kanker is ingrijpend. Of je het nu zelf hebt (gehad)
of iemand in je omgeving. Onzekerheid, angst, verdriet,
misschien zelfs boosheid, laten je wereld een beetje
stil staan. Het is niet vreemd als je hierbij vastloopt.
Onze coaches geven je handvatten om weer grip
op je leven te krijgen. Of je nu ziek bent geweest,
nog bent of zelfs als je niet meer beter wordt.
Coach Connect bij kanker is een landelijk netwerk
van ervaren coaches, gespecialiseerd in het
begeleiden van mensen met kanker en hun
naasten. We zoeken een coach die bij jou past
en geven jou in een kortlopend traject je energie
weer terug.

BIJ KANKER

Begeleiding
Kanker neemt je leven over. Letterlijk en
figuurlijk. Je wordt geleefd en weet niet
wat je te wachten staat. Je kunt makkelijk
meegezogen worden in een negatieve spiraal
van angst en onzekerheid. Maar hoe fijn is het
als je, ondanks alles, toch probeert te genieten?
De begeleiding kan al starten tijdens je
behandelingen, maar ook daarna. Want hoe pak
je je leven weer op? En wat als je uitbehandeld
bent? Onze pragmatische coaching geeft je
balans en zet je weer in je kracht.

Vergoeding

Onze coaches
Al onze coaches zijn zeer ervaren en
minimaal HBO opgeleid. Bij Coach Connect
bij kanker zijn coaches aangesloten met
verschillende disciplines zoals: kindercoaches,
jongerencoaches, gezinscoaches,
borstkankercoaches, re-integratie coaches,
rouwcoaches, gezincoaches en coaches
voor in de palliatieve fase. We zoeken een
coach die bij jou past en maken een maatwerk
coachplan dat aansluit bij jouw behoeften en
die van je omgeving.

Hoeveel een coachtraject kost, hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van het
traject. Doorgaans zijn onze trajecten kortlopend en daardoor zijn de kosten relatief laag.
Coaching bij kanker is niet opgenomen in het basispakket. Heb je een aanvullende verzekering?
Dan vergoeden een aantal verzekeraars onze coaching.
Kun jij wel een zetje in de goede richting gebruiken? Heb je het gevoel dat je vast zit
en kom je er zelf even niet uit? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Aangesloten (zorg)verzekeraars:

Coach Connect bij kanker
085 - 4019437
info@coachconnectbijkanker.nl
www. coachconnectbijkanker.nl

