
                                                                             
 

Viore online  
 
Viore, het inloop-, informatie- en activiteitencentrum voor mensen die 
leven met kanker, is op alle weekdagen geopend. In de zomer wat korter 
(van 11:00-15:00 uur) dan in de rest van het jaar (van 10:00-17:00 uur).  
Niet iedereen is alijd in staat om binnen die openingsuren naar Viore te 
komen. Ziekte, vakantie, afstand of werk kunnen dit soms verhinderen. 
Daarom heeft Viore sinds enige tijd ook een besloten (alleen toegankelijk 
voor mensen die bij Viore bekend zijn) online netwerk beschikbaar 
gesteld: yammer voor bezoekers Viore.  

 
Wanneer en hoe laat? 

24 uur per dag, alle dagen van de week 

 
Waar?  

Overal ter wereld 

              
 
 
 
 



 

Voor wie? 
Voor iedereen, die leeft met kanker (patiënten, ex-patiënten, naasten en 
nabestaanden) en die toch ook uit is op een zo hoog mogelijke kwaliteit 
van leven.  
 

Wat kunt u op yammer verwachten? 
Op yammer kunt u iets vragen of vertellen aan alle mensen die bij het 
netwerk zijn aangesloten. U kunt ook toetreden tot een al dan niet -
besloten groep, gevormd door mensen met eenzelfde interesse. U kunt 
ook privé gesprekken voeren met een of meerdere deelnemers. Er zijn 
onder andere groepen voor: 
 

Huiskamer(praat) Herensociëteit Varen met Viore 

Eten en kanker Levensvragen Werk en kanker 
Kanker binnen het 
gezin 

Volop in 
behandeling 

Als het leven pijn 
doet 

Een zieke partner Nabestaanden Palliatieve groep 

Kanker en 
vermoeidheid 

Inspiratie Opbouwen na 
kanker 

 
De groene groepen zijn voor iedereen toegankelijk. Omdat de 
vertrouwelijkheid in de andere groepen groot kan zijn, is daarbij 
aanmelding verplicht. Bij iedere groep is minstens één gids van Viore 
aangesloten, met een voor de groep relevante deskundigheid. 
 

Aanmelden? 
Wilt u ook graag online ervaringen kunnen uitwisselen met de mensen van 
Viore, met andere bezoekers, met gastheren of –vrouwen of een vraag 
stellen aan een van de gidsen van Viore?  Stuur dan een mailtje naar 
info@viore.org of meldt dit bij een van de gastvrouwen of –heren. U krijgt 
dan per mail een persoonlijke uitnodiging. Mocht u daarna moeilijkheden 
ervaren om met yammer te gaan werken, laat dit dan weten. Dan maakt 
iemand een afspraak met u, om u op weg te helpen. 
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