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PRAKTISCH

Voorafgaande zorgplanning, een goed
idee?
Tijdens dit praatcafé over een waardig levenseinde geeft
LEIF West-Vlaanderen (Levens Einde Informatie Forum)
nuttige informatie over patiëntenrechten, palliatieve zorg
en euthanasie. Ook worden een aantal documenten
zoals “negatieve wilsverklaring” en “wilsverklaring inzake
euthanasie” toegelicht. Kortom, belangrijke info voor uw
toekomstige zorgplanning.
Spreker: een vertegenwoordiging van LEIF West-Vlaanderen
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Wat?
Tijdens deze bijeenkomsten krijg je informatie en is er tijd en
ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen. Je kunt
er makkelijk contact leggen met elkaar en zo lotgenoten
ontmoeten.

Voor wie?

IZEGEM

Voor alle mensen met kanker en hun naasten of mantelzorgers.

Waar?
Dienstencentrum De Leest
Sint-Jorisstraat 62, 8870 Izegem

Prijs?
Deelname is volledig gratis

Inschrijven
051 33 76 22 (Annelies Demey, centrumleidster)
annelies.demey@zorgizegem.be

V.u.: Marc Michils, Koningsstraat 217, 1210 Brussel - KBO 0442 528 054, RPR Nederlandstalige OR Brussel

Dinsdag 6 december 2022, 14u

Planning 2022

Dinsdag 18 januari 2022, 14u

Geluk, toeval of niet?

Izegem

Tijdens deze nieuwjaarsvoordracht gaat Christelle
Breemeersch in op de vraag of geluk toeval is of niet.

Dinsdag 18 januari – 14u
Spreker Christelle Breemeersch,
psycholoog

Geluk, toeval
of niet?

Dinsdag 29 maart – 14u
Spreker Jamie Ponseele,
psychotherapeut

Hoe verder als
koppel na kanker?

Dinsdag 24 mei – 14u

Koffiemoment

Dinsdag 27 september – 14u
Spreker Lies Derudder, diëtist

Smaakverandering
en -sturing
tijdens en na de
behandeling

Als iemand je vraagt wat het belangrijkste is in het leven, is
de kans groot dat je ‘gelukkig zijn’ zult antwoorden. Maar wat
betekent geluk? Waarom lukt het de één wel en de andere
niet? Zijn sommige mensen voor het geluk geboren? Word je
het toevallig of kun je eraan werken? Wat mensen gelukkig
of ongelukkig maakt, valt niet in een paar woorden samen te
vatten. Er bestaat geen algemeen geldend recept. Maar in
deze voordracht gaan we op zoek naar een aantal factoren
die ons geluksgevoel mee bepalen.
Spreker: Christelle Breemeersch, psychoog praktijk Terra

Dinsdag 25 oktober – 14u

Koffiemoment

Dinsdag 6 december – 14u tot 16.30u
Spreker een vertegenwoordiging
van LEIF West-Vlaanderen

Voorafgaande
zorgplanning,
een goed idee?

Dinsdag 29 maart 2022, 14u

Hoe verder als koppel na kanker
“Kanker heb je niet alleen”. Het is een gekende uitspraak, maar
wel een waarheid als een koe die ongetwijfeld invloed heeft
op je relatie. Als koppel krijg je immers af te rekenen met
onzekerheid, angst, machteloosheid, woede en teleurstelling.
Daarnaast wijzigt ook de omgang met elkaar, afspraken en
gewoontes in het huishouden en de affectie onderling. Met
andere woorden: kanker kan een relatie serieus op de proef
stellen!
Hoe kun je hier als koppel sterker uit komen? Hoe kun je
ondanks alles toch je eigenheid blijven behouden en hoe kun
je elkaar als koppel beter begrijpen?
Spreker: Jamie Ponseele, psychotherapeut ‘t Verbindt

Dinsdag 24 mei 2022, 14u
Dinsdag 25 oktober 2022, 14u

Koffiemoment
Op onze koffiemomenten 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.
Dinsdag 27 september 2022, 14u

Smaakverandering en -sturing tijdens en
na de behandeling
Smaak- en geurveranderingen zijn vaakvoorkomende
klachten tijdens een behandeling tegen kanker. Wat is de
oorzaak hiervan? Hoelang duren deze smaakveranderingen?
Is er een afkeer van een bepaald voedingsmiddel? Tijdens
deze sessie worden algemene smaaktips aangeboden.
Bovendien komen specifieke tips bij te sterke of te weinig
smaak, te bittere, zure, zoute of zoete smaak aan bod. Als
afsluiter krijg je ook nog gerechtentips én een proevertje.
Spreker: Lies Derudder, diëtist Sint-Jozefskliniek Izegem

