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ONZG
Oncologie Netwerk Zuid Gelderland

ONZG is een mul�disciplinair oncologie netwerk, dat zich uitstrekt van 
Zuid-Gelderland, via Land van Cuijk naar de Kop van Noord-Limburg. 
Wij bestaan uit zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en 
begeleiden van pa�ënten en hun naasten, �jdens en na kanker. 

ONZG brengt de kennis en ervaring bij elkaar en stemt de zorg af, tussen de 
gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis en de zorg bij u in de buurt. Gestelde 
kwaliteitseisen aan de zorgverlener waarborgen de kwaliteit van de zorg. Onze 
website www.onzg.nl gee� inzicht in de zorg die bij u in de regio geboden wordt.

Een goede ondersteuning kan veel bijdragen aan de kwaliteit van zorg en van uw 
leven. Na de diagnose kanker kunt u diverse hulpvragen ervaren op verschillende 
gebieden. 

Samenwerkende disciplines binnen ONZG

Bandagist

Coach

Diëte�ek

Ergotherapie

Fysiotherapie

Haptotherapie

Huidtherapie

Logopedie

Medisch Maatschappelijkwerk

Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Overgangsconsulta�e

Podotherapie

Psychologie

Seksuologie

Verlies- en rouwtherapie 

Voetzorgverlener

Wijkverpleging

 

Waar kunt u ons vinden

Nijmegen

Hoe kunt u ons bereiken
Website:
E-mail:
Telefoon:
Telefooncontact �jden:

www.onzg.nl
info@onzg.nl
024 - 303 1522  (contact via het Marikenhuis)
Maandag: 13.00 - 16.00 uur
Di-Wo-Do: 09.30 - 16.00 uur



Met wie werken wij samen
CWZ, ziekenhuis in de regio 

Het Marikenhuis, ontmoe�ngsplek voor iedereen geraakt door kanker
 
Helen Dowling Ins�tuut, voor psychologische hulp aan mensen met kanker 
en hun naasten

IKNL, integraal kanker centrum Nederland, Verwijsgidskanker.nl

Coach Connect, begeleiding bij kanker

Stap nu, re-integra�e na oncologie

Allerzorg, care for cancer, mensen begeleiden met oncologie naar de juiste plek

Tegenkracht, kijk naar de mogelijkheden; voor sport. Tegen kanker

ZinPlus, Netwerk Zingeving en Levensvragen Zuid-Gelderland

Herstel en Balans, Revalida�eprogramma voor (ex)kankerpa�ënten op alle 
levensgebieden

Waar kunt u ons vinden

Nijmegen

Venray

Zuid Gelderland | Land van Cuijk | Kop van Noord-Limburg 
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