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Hoe het begon.

Zojuist hebt u misschien te horen gekregen dat u
drager bent van een BRCA 1,2 of andere genmutatie.

De meeste vragen komen als je thuis bent en tijd hebt
om na te denken over de uitslag.
Voor medische informatie kunt u terecht bij de arts of
psychologe in het Genetische centrum waar u getest
bent of het ziekenhuis waar u wordt behandelt.
behandelt.

Voor alle andere vragen kunt u contact met ons
opnemen. Dat kan via de website, via email contact,
maar ook via de telefoon. Vindt
Vindt u het fijn om met een
lotgenoot te praten, dan mag u ons ten alle tijden
contracteren. De gegevens hiervoor vindt
vindt u terug in
deze folder.

Voel u nooit bezwaard!

In 2011 kregen wij als gezin de uitslag dat o.a. ik
(Susanne) drager ben van een BRCA2
BRCA2 genmutatie.
genmutatie.
We zijn in de tijd die daarop volgde tegen veel dingen
aangelopen. Gaandeweg kwamen we, mede daardoor,
ook tot de ontdekking dat er voor BRCA dragers en hun
partners en/ of kinderen niets was in de vorm van een
zelfhulpgroep/lotgenoten contact.
contact.
O.a. hierdoor is de “Zelfhulpgroep BRCA.be VZW”
VZW”
ontstaan.
Er is nog veel meer te vertellen van dingen die we op
onze weg zijn tegengekomen en waar we nu lotgenoten
mee kunnen helpen. Maar daarvoor is deze brochure
te klein.
Vandaar dat er een website
website is waar u info kunt vinden
over allerlei zaken m.b.t. BRCA 1 en 2 en andere
mutaties.
mutaties.
Een keer per jaar organiseren we een BRCA Congres
in België, in samenwerking met de Genetische Centra.
We hopen u daar te ontmoeten.

vrijwilligerss die ons willen
We zoeken altijd vrijwilliger
ondersteunen. U kunt hiervoor contact oopnemen
pnemen via
info@brca.be..
info@brca.be

Zelfhulpgroep BRCA.be
VZW

Wij zijn er voor jou en voor elkaar.

Contact gegevens:
Zelfhulpgroep BRCA.be VZW
2de Carabinierslaan 13620
13620
lanaken
www.brca.be
info@brca.be

Dit schilderij is gemaakt door een lotgenote tijdens
haar verwerkingsproces.
De tekst die hierbij hoort: De Yin loopt over in de
“rust”
st”
Yang en die loopt in de lotus wat voor mij “ru
weergeeft....
Het is een soort “circle in life”....
C.v.L.

