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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?

KORTRIJK

Voor alle mensen met kanker en hun naasten of mantelzorgers.

Waar?
OC Lange Munte
Beeklaan 81, 8500 Kortrijk

Prijs?
Deelname is volledig gratis

Inschrijven
056 24 48 70
wijkteam.zuid@kortrijk.be

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

Een initiatief van

Planning 2022
Kortrijk
Dinsdag 1 februari – 14u
Spreker Christelle Breemeersch,
psycholoog

Gun jezelf
een heerlijke
nachtrust

Dinsdag 1 februari 2022, 14u

Dinsdag 20 december 2022, 14u

Gun jezelf een heerlijke nachtrust

Relaties en kanker

Waarom slapen we? Hoeveel moeten we slapen? Wanneer
spreken we van een slaapstoornis? Je krijgt uitleg en
praktische tips om slaapproblemen aan te pakken.

Infosessie over de impact van de diagnose van kanker op
relationeel en lichamelijk vlak. Hoe kunnen we intimiteit
opnieuw een kans geven na de littekens die de behandeling
achterlaat?

Spreker: Christelle Breemeersch, psycholoog praktijk Terra
Dinsdag 26 april 2022, 14u

Dinsdag 26 april – 14u
Spreker dr. ir. Eric De Maerteleire

Fabeltjes en
weetjes over
gezonde voeding
en kanker

Dinsdag 18 oktober – 14u
Spreker Wien van Malderen,
kleur-, stijl- en imagocoach

Forever Young:
tips & tricks voor
een jeugdige,
krachtige
uitstraling

Dinsdag 20 december – 14u
Spreker Marlies Meersman, seksuoloog

Relaties en
kanker

Fabeltjes en weetjes over gezonde voeding
en kanker
In deze voordracht zullen de volgende aspecten aan bod
komen: ‘Wat is kanker en door welke factoren wordt kanker
beïnvloed?’, ‘Wat is de rol van voeding?’, ‘Welke factoren in
de voeding bevorderen het ontstaan van kanker?’, ‘Zijn er
beschermende componenten in voeding aanwezig? Zo ja,
welke?’, ‘Wat is de rol van knoflook, koolsoorten, ruw vezel,
vitaminen en sporenelementen?’, ‘Is het juist dat barbecueën
ongezond is en dat vlees verhitten toxisch is?’, ‘Wat is de
individuele relatie tussen voeding en borstkanker, maagkanker,
longkanker ...?’. Op deze en andere vragen zal gepoogd worden
een duidelijk en helder antwoord te geven in het licht van
wat de wetenschappelijke wereld tot hiertoe heeft gevonden.
Spreker: dr. ir. Eric De Maerteleire, bio-ingenieur en doctor
in de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische
Wetenschappen
Dinsdag 18 oktober 2022, 14u

Forever Young: tips & tricks voor een
jeugdige, krachtige uitstraling
Vriendinnen maken de goede dagen beter en de lastige
dagen gemakkelijker. Wie echter ziek wordt, merkt vaak dat
vriendschappen verloren gaan of moeilijker verlopen.
Hoe maak je nieuwe vrienden? Wat is nodig om
vriendschappen te behouden?
Spreker: Wien van Malderen, kleur-, stijl- en imagocoach,
personal shopper en make-upartiest

Marlies Meersman legt uit welke kleine stapjes je als koppel
weer naar elkaar kunt zetten. Daarnaast worden ook tips
en advies gegeven om elkaar als koppel beter te begrijpen.
Spreker: Marlies Meersman, seksuoloog az groeninge

