
 

NAAM URL EN KORTE OMSCHRIJVING 

Kanker en werk - 
Werkgroep Kanker & 
Arbeid 

https://www.facebook.com/groups/kankerenwerk 
Deze groep is een initiatief van Stichting Jij Speelt de Hoofdrol, initiatiefnemer 
van het Borstkankersymposium. de Vraagbaak Kanker en Werk (online webinar) 
en Lunchen aan je toekomst (Workshop). Heb je een vraag over terugkeer naar 
werk, je re-integratieproces, plaats dan een bericht. Vragen worden in de groep 
gesteld en er volgt een advies door re-integratie adviseurs zodat ook andere 
lezers hier van leren. We proberen je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden 
en hier in te adviseren. 

Jonge Borstkanker 
lotgenootjes 

https://www.facebook.com/groups/1180417322000892/?ref=share 
Een groep voor lotgenootjes die op jonge leeftijd de diagnose borstkanker 
hebben gekregen. De leden in deze fijne groep kregen de diagnose tot +- 40 jaar. 
Voor mensen die na hun 45ste de diagnose kregen is de groep '' Borstkanker 
lotgenoten'' wellicht een betere keuze. 
 

Leven met klachten na 
borstkanker 

https://www.facebook.com/groups/levenmetklachtennaborstkanker/?ref=share 
Veel vrouwen hebben jaren de behandeling van borstkanker nog klachten. Voor 
deze vrouwen wil ik graag een groep aanbieden om daar deze klachten 
bespreekbaar te maken en advies te kunnen delen.    

Uitgezaaide Borstkanker 
Lotgenoten 

https://www.facebook.com/groups/1862672340673205/?ref=share 

Triple Negatief 
Borstkanker lotjes 

https://www.facebook.com/groups/1654820814768274/?ref=share 
Deze groep is gestart om elkaar te steunen. De berichtgeving over Triple 
Negatieve Borstkanker op internet kan soms erg angstaanjagend zijn, terwijl er 
toch ook veel positieve verhalen zijn. Alleen zijn die moeilijker te vinden. 
Deze groep is opgericht voor lotgenoten om elkaar te steunen op welke manier 
dan ook. 

Uitgezaaide Triple 
Negatieve Borstkanker 
Lotgenoten 

https://www.facebook.com/groups/419325525325135/?ref=share  
De naam van de groep zegt het al: deze groep is voor iedereen die UITGEZAAIDE 
Triple Negatieve Borstkanker heeft. Wees welkom om elkaar te steunen en 
informatie over nieuwe behandelingen, studies etc. met elkaar te delen! 

Vraag en Aanbod voor 
mensen met borstkanker 

https://www.facebook.com/groups/1664615830532962/?ref=share 
Een soort marktplaats voor en door vrouwen (en mannen) die borstkanker 
hebben (gehad) 

Borstkanker - Overleven 
zonder hormoontherapie 

https://www.facebook.com/groups/3535705063163515/?ref=share 
Deze groep is er voor vrouwen die ondanks hormonale borstkanker nu of in het 
verleden geen hormoontherapie gebruiken/meer gebruiken 

Borstkanker Survivors https://www.facebook.com/groups/1426438804138873/?ref=share 
Er voor elkaar zijn met een lach én een traan... 
  

Jongedames met 
uitgezaaide borstkanker 

https://www.facebook.com/groups/369761130176782/?ref=share 
Deze groep is voor dames die voor hun 40ste te horen hebben gekregen dat ze 
uitgezaaide borstkanker hebben. 

Borstkanker wil je er 
over praten ! 

https://www.facebook.com/groups/687961207931346/?ref=share 

Hoe nu verder na 
Borstkanker 

https://www.facebook.com/groups/190985805303351/?ref=share  
Deze groep is special voor lotgenoten die ook moeite hebben met het leven 
weer op te pakken na behandeling. 
Hier in deze groep kunnen we ervaringen en tips delen. 

Het leven met 
hormoontherapie 

https://www.facebook.com/groups/710924183035846/?ref=share  
Deze groep is bedoeld om je ervaringen, keuze, vragen te stellen onderling 

OE(I)DEEM (na 
borstkanker) 

https://www.facebook.com/groups/122851044838379/?ref=share 
Deze groep is speciaal in het leven geroepen voor ieder die te maken heeft met 
lymfoedeem.   
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     LEVEN      met 
uitgezaaide borstkanker - 
België 

https://www.facebook.com/groups/1353960384754825/?ref=share 
Als je hoort dat je niet meer kan genezen rijzen er heel wat vragen en angsten. 
Die wil je wel eens delen, maar je wil lotjes die uitkijken naar het einde van hun 
behandeling uiteraard niet bang maken. Elkaar steunen in moeilijke tijden, leuke 
momentjes delen of meeleven naar alweer een spannende controle, dat is wat 
we hier willen doen. 

hoe je leven weer 
oppakken na 
borstkanker 
behandeling. 

https://www.facebook.com/groups/1049900691696935/?ref=share 
Dit is een groep waar wij alkaar steunen en dingen delen waar je tegen aan 
loopt als je klaar bent met de behandelingen .. Maar nog niet klaar bent met de 
gevolgen ervan . 

Uitgezaaide Triple 
Negatieve Borstkanker 
Lotgenoten 

https://www.facebook.com/groups/419325525325135/?ref=share 
De naam van de groep zegt het al: deze groep is voor iedereen die UITGEZAAIDE 
Triple Negatieve Borstkanker heeft. Wees welkom om elkaar te steunen en 
informatie over nieuwe behandelingen, studies etc. met elkaar te delen! 

Borstkanker 
lotgenotengroep 
Nederland 

https://www.facebook.com/groups/1706374879603439/?ref=share 
In deze groep willen we onze ervaringen en adviezen op een respectvolle manier 
met elkaar delen en elkaar steunen... uitsluitend lotgenoten onder elkaar! 

BRCA en in behandeling 
vanwege borst- of 
eierstokkanker 

 https://www.facebook.com/groups/545085222307636/?ref=share 
Lotgenoten treffen met een BRCA genmutatie én in behandeling tegen kanker 

Buddygroep Samen 
Sterker bij Borstkanker 
Flevoziekenhuis 

 https://www.facebook.com/groups/840606346290550/?ref=share 
  

Lobulaire Borstkanker 
Kennisgroep 

 https://www.facebook.com/groups/211280282836639/?ref=share 
Deze groep is voor borstkankerpatiënten die op zoek zijn naar kennis, 
wetenschappelijke studies, feiten en ideeën over lobulaire borstkanker en die 
dit willen delen met lotgenoten. 

"Belenos" 
lotgenotengroep 
borstkanker 

 https://www.facebook.com/groups/2441819296034409/?ref=share 
Wij zijn een besloten facebook groep voor en door jonge borstkankerpatiënten 
Hier kan u vragen stellen aan lotgenoten en ervaringen delen 

Borstkanker 
lotgenotengroep 
Nederland 

https://www.facebook.com/groups/1706374879603439/?ref=share 
In deze groep willen we onze ervaringen en adviezen op een respectvolle manier 
met elkaar delen en elkaar steunen... uitsluitend lotgenoten onder elkaar! 

Borstkanker lotgenoten https://www.facebook.com/groups/163983050392465 

Borstkanker 
lotgenotengroep 
Nederland 

https://www.facebook.com/groups/1706374879603439 
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