
 

 

TOON HERMANS HUIS PARKSTAD 
Centrum voor leven met en na kanker 

Kanker zet je wereld op zijn kop en de ziekte geeft zich niet gemakkelijk gewonnen. De 
medische wetenschap zet grote stappen vooruit en toch hebben we als mens vaak het gevoel 
met lege handen te staan. Dan is het goed om dicht bij elkaar te staan en te ervaren dat je er 
niet alleen voor staat. 

Als patiënt, naaste of nabestaande kun je bij Toon Hermans Huis Parkstad terecht voor een 
luisterend oor, een gesprek met lotgenoten en voor informatie over niet-medische zaken. Je 
kunt er in stilte verblijven of juist even je hoofd leegmaken door aan een activiteit deel te 
nemen. 

Meer dan dertig professioneel opgeleide vrijwilligers helpen je vooruit. Ze laten je de 
veerkracht ontdekken die je al in je hebt. Om sterker te staan op het pad dat voor je ligt.  

Kom praten, kom ontmoeten 

Als je geraakt wordt door kanker komen er veel vragen op je af. Hoe moet ik nu verder? Kan 
ik de behandeling wel aan? En wat als de kanker dan terugkomt? Kan ik nog dezelfde dingen 
doen als voorheen? Raak ik mijn baan kwijt of mijn zelfstandigheid? Hoe moet het thuis verder 
gaan? 

Ook je naaste omgeving zit met vragen en onzekerheid, terwijl pasklare antwoorden vaak 
ontbreken. Ook zij hebben behoefte aan medeleven, begrip, handvatten om de toekomst aan 
te kunnen. Bij Toon Hermans Huis Parkstad kan iedereen die door kanker wordt geraakt 
terecht voor een goed gesprek. Niet alleen om emoties, pijn en twijfels met elkaar te delen. 
Maar vooral ook om te ontdekken waar jij zelf de regie weer kunt oppakken. Een goed gesprek 
geeft je veerkracht. Als gast van Toon Hermans Huis Parkstad ontmoet je professioneel 
opgeleide vrijwilligers. Ze kijken voorbij de ziekte, zien de mens achter de patiënt. 

Loop gerust eens binnen om een kop thee of 
koffie met ze te drinken. Toon Hermans Huis 
Parkstad biedt een luisterend oor in een 
gastvrije omgeving waar je begrip en 
erkenning vindt. De ontmoeting zal je 
nieuwe energie geven. 

 

We zeggen niet voor niets: samen met ons 
kun je het weer alleen! 

 

Toon Hermans Huis Parkstad, Wilhelminaplein 24, Heerlen 
www.toonhermanshuisparkstad.nl 


