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Kanker en dan?   

Uw patiënt heeft naast kanker ook nog te maken met ernstige vermoeidheid, angst voor terugkeer, 

somberheid, machteloosheid, zingevingsproblematiek of moeite met aansluiting op het werk.  

U overweegt extra psychologische zorg. Dan kunt u voor die zorg bij SanaVera terecht, op de Hoeve, 

Straatweg 171, 3043 AD Rotterdam. 

  

SanaVera voor deskundige zorg op maat 

SanaVera is een groepspraktijk van in de oncologische psychologie gespecialiseerde zorgverleners. 

De KP-en en GZ-psychologen van SanaVera zijn allen geregistreerd in het Deskundigenbestand van de 

Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie en ook vindbaar via www.Kankerwegwijzer.nl.  

Wij bieden zorg op maat. In elk stadium van behandeling en ziekte. Onze zorg is multidisciplinair en 

kan bestaan uit individuele gesprekken (w.o. CGT, ACT, EMDR, Zingevingstherapie), ook via beveiligd 

beeldbellen, gezinsgesprekken, groepstherapie, begeleidde lotgenotengroepen. Ook de partner en 

naasten zijn welkom. Huisbezoeken zijn mogelijk op uw aanvraag.  

Op de website SanaVera.nl kunnen u en uw patiënten meer informatie vinden over zorgaanbod en 

aanmelding. Onze zorg wordt vergoed via de basis zorgverzekering volgens de NZA richtlijnen voor 

zowel Generalistische Basis- als Gespecialiseerde GGZ. Indien u overweegt een van uw patiënten 

naar SanaVera te verwijzen, verzoeken wij u een verwijsbrief voor psychologische zorg (BGGZ of 

SGGZ) aan uw patiënt mee te geven. Uw patiënt kan daarna contact opnemen met SanaVera via de 

website, email of telefonisch. Wij berichten u over start en afronding van de behandeling. Een 

invulverwijsbrief is te downloaden via SanaVera.nl /zorgverleners/clienten-verwijzen. 

 

Consultatie en overleg mogelijk 

SanaVera wil, naast laagdrempelige zorg verlenen aan patiënten, ook goed bereikbaar zijn voor 

consultatie of overleg met zorgverleners. Neemt u gerust contact met ons op bij vragen of behoefte 

aan overleg, via het contactformulier op de website, email of telefonisch. 

 

Deskundigheidsbevordering 

Naast patiëntenzorg bieden wij ook deskundigheidsbevordering en workshops Psychosociale 

Oncologie aan medische zorgverleners als POH, bedrijfsartsen, verpleegkundigen, huisartsen en 

medisch specialisten. 

 Er is een flyer voor uw patiënten beschikbaar 

Team SanaVera:  Margot Remie, Sascha Baron, Isabel Soares, Theo van Kouteren, Mira Reus, 
Mihela Murovec, Inge Steggerda, Yvonne Peschier, Marlinde van der Velden 
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