
De optimale kwaliteit  
van het leven

Leeef! draait volledig om jou. 
Wij helpen je om een bewuste 
vrouw te worden. Samen 
vinden we jouw energie, 
kracht, inzicht, vertrouwen  
en ontspanning.

Voor meer informatie over 
Leeef! zie onze website  
www.leeef.nl

Aanvullende 
Borstkanker zorg

Wij helpen jou en je familie om 
samen deze moeilijke periode 
door te komen. Samen zetten we 
alle lastige vragen voor je op een 
rijtje. Jouw welbevinden staat  
bij ons centraal.

Over Leeef!

Leeef! is een centrum voor vrouwen. Voor 
vrouwen die niet willen blijven hangen in 
wat hen overkomt, maar die kiezen voor 
vooruitgang en die zelf weer aan het roer van 
hun leven gaan staan. Als dit jou aanspreekt, 
kunnen de coaches van Leeef! je helpen.

Wij ondersteunen je in aanvulling op de 
reguliere zorg om tot een optimale kwaliteit 
van leven te komen, tegen de juiste kosten en 
met behoud van de menselijke maat.  
Jij als mens staat bij ons centraal.

Wij begeleiden je in alle fasen van je levenspad, 
vaak in samenwerking met de behandelend 
arts. Ook als je borstkanker hebt gehad en voelt 
dat je nog wat steun kunt gebruiken, ben je 
bij Leeef! aan het juiste adres. Begeleiding of 
behandeling door Leeef! vervangt natuurlijk 
nooit de behandeling door de arts in het 
ziekenhuis. Vergoeding vindt vaak plaats vanuit  
de aanvullende verzekering.

Leeef! is opgericht in 2010 door Frauke Boer en  
werkt inmiddels ook op locatie in Assen, 
Oosterwolde, Westerbork en Groningen.

Frauke Boer
info@leeef.nl
mobiel 06 11 46 66 90

Leeef! 
Rijksweg 36 
9422 CC Smilde
www.leeef.nl Frauke Boer



Voorbereiding 
gesprekken

Op een rijtje zetten 
van al jouw vragen 
en wensen maakt 
dat je goed beslagen 
ten ijs komt. Je hebt 
nu een lijst bij je die 
je aan de arts kunt 
voorleggen zonder iets 
te vergeten

Ontspannen en 
pijnverlichting

Om meer ontspannen 
de behandelingen 
aan te gaan, bieden 
we je ontspanning en 
pijnverlichting door 
Healing Touch en 
massage.

Begeleiding 
ziekenhuis

Soms komt het voor 
dat je een moeilijk 
gesprek hebt met de 
arts, je in de emotie 
schiet en dichtklapt. 
Wij gaan met jou mee 
en kunnen het gesprek 
in goede banen leiden. 
Achteraf kun je een 
verslag krijgen.

In een veilige 
groep ontspannen 
bewegen en delen 
van je verhaal. Weer 
vooruitkijken naar 
de toekomst doen 
we in de groepen 
Borstkanker-yoga. 

Ondersteuning op maat

In een intakegesprek gaan we na wat je nodig hebt. Onze coaches hebben ervaring met 
borstkanker en herkennen je angst. Leeef! biedt ondersteuning vanaf het moment dat je 
contact met ons opneemt, totdat je weer in staat bent alles te overzien. Heb je na het 
stadium van operaes en behandelingen het gevoel dat je de wereld nog niet aan kunt? 
Ook dan kun je je bij ons aanmelden.

Wij bieden je een luisterend oor. Jouw verhaal en jouw vragen staan centraal. Samen 
proberen we het je makkelijker te maken om behandelingen te ondergaan. Dit bespaart 
je veel energie. Energie die je goed kunt gebruiken voor het herstel. Jouw welbevinden 
is onze zorg.

“Ik voelde me veel sterker en 

meer op mijn gemak toen Frauke 

naast me zat tegenover de arts. 

Toen ik in de emotie schoot, nam 

ze het vakkundig over.”

Door de wekelijkse begeleiding 

kreeg ik weer grip op mijn leven 

en kwam ik weer dichterbij 

mezelf te staan. Ik ging me 

weer focussen op de mooie en 

positieve dingen die het leven 

ook te bieden heeft."

“Mevrouw u heeft borstkanker”

Zomaar staat de wereld op zijn kop; je krijgt te horen dat je kanker hebt. Van mens word 
je ineens patiënt. Het is het begin van een angstige en onzekere periode waarin je veel 
vragen hebt. Leeef! zet met jou deze lastige vragen op een rijtje en helpt kanker 
bespreekbaar maken in je gezin.

Je moet ineens grote beslissingen nemen. Kiezen voor amputatie of toch een borst-
besparende operatie? Bestraling of chemokuren? Wat zijn de voor- en nadelen? Voor je 
het weet sta je buiten de kamer van de specialist en zit je nog met allerlei vragen. De 
patiëntencoach van Leeef! kan je helpen antwoord te vinden. 

Zo kan jij beslissingen maken waar je volledig achter staat.

Ÿ     Voorbereiding gesprekken

Op een rijtje zeen van al jouw vragen en wensen maakt dat je goed beslagen ten ijs 
komt. Je hebt nu een lijst bij je die je aan de arts kunt voorleggen zonder iets te vergeten.

Ÿ     Begeleiding ziekenhuis

Soms komt het voor dat als je een moeilijk gesprek hebt met de arts, je in de emoe 
schiet en dichtklapt. Wij gaan met jou mee en kunnen het gesprek in goede banen 
leiden. Achteraf kun je  een verslag krijgen.

Ÿ     Mentale begeleiding

Het is belangrijk om jouw emoes niet aan de kant te schuiven. Wij ondersteunen jou in 
dit proces waarin allerlei levensvragen naar boven komen.

Ÿ     Ontspannen en pijnverlichng

Om meer ontspannen de behandelingen aan te gaan, bieden we je ontspanning en 
pijnverlichng door Healing Touch en massage.

Ÿ     Borstkanker-yoga

In een veilige groep ontspannen en bewegen, delen van je verhaal. Weer vooruitkijken 
naar de toekomst doen we in de groepen Borstkanker-yoga. Hier praten we ook over 
doelen en zingeving. Een logisch vervolg op de revalidae.

“ Mevrouw u heeft borstkanker”

Zomaar staat de wereld op zijn kop; je krijgt te horen dat je kanker hebt. Van 
mens word je ineens patiënt. Het is het begin van een angstige en onzekere 
periode waarin je veel vragen hebt. Leeef! zet met jou deze lastige vragen op 
een rijtje en helpt kanker bespreekbaar maken in je gezin.

Je moet ineens grote beslissingen nemen. Kiezen voor amputatie of toch een 
borstbesparende operatie? Bestraling of chemokuren? Wat zijn de voor- en 
nadelen? Voor je het weet sta je buiten de kamer van de specialist en zit je nog 
met allerlei vragen. De patiëntencoach van Leeef! kan je helpen antwoord te 
vinden.

Zo kan jij beslissingen maken waar je volledig achter staat.

Ondersteuning op maat

In een intakegesprek gaan we na wat je nodig hebt. Onze coaches hebben 
ervaring met borstkanker en herkennen je angst. Leeef! biedt ondersteuning 
vanaf het moment dat je contact met ons opneemt, totdat je weer in staat bent 
alles te overzien. Heb je na het stadium van operaties en behandelingen het 
gevoel dat je de wereld nog niet aan kunt?
Ook dan kun je je bij ons aanmelden.

Wij bieden je een luisterend oor. Jouw verhaal en jouw vragen staan centraal. 
Samen proberen we het je makkelijker te maken om behandelingen te 
ondergaan. Dit bespaart je veel energie. Energie die je goed kunt gebruiken 
voor het herstel. Jouw welbevinden is onze zorg.

“ Door de wekelijkse begeleiding kreeg ik weer 
grip op mijn leven en kwam ik weer dichter bij 
mezelf te staan. Ik ging me weer focussen op 

de mooie en positieve dingen die het leven ook 
te bieden heeft.”

“ Ik voelde me veel sterker en meer op mijn 
gemak toen Frauke naast me zat tegenover 
de arts. Toen ik in de emotie schoot, nam zij 

het vakkundig over. “

Mentale 
begeleiding

Het is belangrijk om 
jouw emoties niet aan 
de kant te schuiven. 
Wij ondersteunen jou 
in dit proces waarin 
allerlei levensvragen 
naar boven komen.

Hier praten ook 
we over doelen 
en zingeving. Een 
logisch vervolg op de 
revalidatie

Borstkanker - yoga


