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Wat?
Tijdens deze bijeenkomsten krijg je informatie en is er tijd en
ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen. Je zal er
makkelijk contact kunnen leggen met elkaar en zo lotgenoten
ontmoeten.

Voor wie?

REGIO
SCHELDE-LEIE

Voor alle mensen met kanker en hun
naasten of mantelzorgers.

Waar?
Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen
Gentpoortstraat 41, 9800 Deinze

Deelname is volledig gratis

Inschrijven
Via mail: zeventiendorpen@deinze.be
of telefonisch: 09 387 82 80

Op zoek naar extra ondersteuning in de regio Schelde-Leie?
Villa Zomernest in Sint-Martens-Latem is een warm nest
voor mensen die leven met een kankerdiagnose en voor de
mensen die hen graag zien. Een plek om op adem te komen
en op zoek te gaan naar meer levenskwaliteit.
Er is altijd koffie, ruimte om te zitten of te praten ... en een
stroom aan individuele en groepsactiviteiten. Om stoom af
te laten of energie te tanken.
Voor meer info: villazomernest.be
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Prijs?

De Eerstelijnszone Schelde en Leie en Kom
op tegen Kanker organiseren ook in 2022
praatcafés en koffiemomenten voor mensen
met kanker en hun naasten.

Planning najaar 2022
Regio Schelde-Leie
Dinsdag 12 juli – 14u tot 16u

Koffienamiddag

Dinsdag 9 augustus – 14u tot 16u

Koffienamiddag

Dinsdag 13 september – 14u tot 16u
Sprekers Ann Van Veirdeghem
en Miranda Rogge, ONCO-TEAM
AZ Sint-Vincentius Deinze

Vermoeidheid
bij kanker

Dinsdag 11 oktober – 14u tot 16u

Koffienamiddag

Dinsdag 8 november – 14u tot 16u
Spreker dr. Félix Gremonprez, medisch
oncoloog AZ Maria Middelares

De vooruitgang in
de behandeling
van kanker

Dinsdag 13 december – 14u tot 16u

Koffienamiddag

Dinsdag 12 juli 2022, 14u tot 16u
Dinsdag 9 augustus 2022, 14u tot 16u
Dinsdag 11 oktober 2022, 14u tot 16u
Dinsdag 13 december 2022, 14u tot 16u

Koffienamiddag
Op onze koffienamiddagen kunnen mensen die kanker (gehad)
hebben terecht voor een informele babbel onder lotgenoten.
Iedereen die van dichtbij te maken heeft met kanker is welkom
en deelnemen is gratis.
Een ontmoetingsmoment met de nadruk op gezellig samenzijn
en ontspannen met een gratis tas koffie/thee met iets lekkers
erbij. Praten over de ziekte kan uiteraard, maar moet niet. Ook
plezierige momenten kunnen met elkaar gedeeld of gevierd
worden. Omdat lotgenoten elkaar dikwijls met weinig woorden
begrijpen. Gewoon er voor elkaar zijn is al heel wat.
Deze ontmoetingsmomenten worden ondersteund door
ervaren zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker. Zij zijn
ook aanspreekbaar voor persoonlijke gesprekken en bieden
informatie en advies waar nodig. We kijken ernaar uit om jullie
te ontmoeten.
Dinsdag 13 september 2022, 14u tot 16u

Praatcafé ‘Vermoeidheid bij kanker’
Vermoeidheid bij kanker is een veel voorkomend en vaak
langdurig probleem. Veel kankerpatiënten hebben een
toegenomen vermoeidheidsgevoel bij de diagnose van de
ziekte. De diverse behandelingen en de stress rond het ziekteen genezingsproces versterken dat vaak nog. Verder blijkt dat
20 tot 40 % van de mensen die na hun behandeling goede
vooruitzichten hebben, kampen met langdurige vermoeidheid.
Inzicht in de mechanismen van die vermoeidheid en tips om
ermee om te gaan, zijn dan ook geen overbodige luxe.
Sprekers: Ann Van Veirdeghem (oncopsycholoog en
coördinator PST & ONCO-TEAM) en Miranda Rogge
(oncoverpleegkundige ONCO-TEAM), AZ Sint-Vincentius Deinze

Dinsdag 8 november 2022, 14u tot 16u

Praatcafé ‘De vooruitgang in de
behandeling van kanker’
Er is heel wat vooruitgang geboekt in de strijd tegen kanker
in de loop van de voorbije jaren. En dat op heel wat vlakken,
niet enkel op het gebied van een betere overleving en
genezing, maar ook wat de levenskwaliteit betreft.
In dit praatcafé nemen we je graag mee op reis doorheen
de grote vooruitgang in de oncologie. Toch blijft er nog een
lange weg af te leggen …
Dr. Félix Gremonprez, oncoloog in AZ Maria Middelares
Gent, legt tijdens dit praatcafé uit hoe het zit met nieuwe
behandelingen van tumoren. De belangrijkste soorten en
de werking van nieuwe therapieën worden besproken.
Onder meer immunotherapie en doelgerichte (moleculaire)
therapie komen aan bod. Er zal voldoende tijd zijn om
vragen te stellen.
Spreker: dr. Félix Gremonprez, medisch oncoloog, AZ Maria
Middelares Gent

