
Praatcafés
voor mensen met kanker  

en hun naasten

ROESELARE
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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 lot genoten 
ontmoeten. 

Voor wie?
Voor alle mensen met kanker en hun naasten of mantelzorgers. 

Waar?  
Ten Elsberge, zaal RINUS 

Beverseaardeweg 29, 8800 Roeselare

Prijs?
Deelname is volledig gratis

Inschrijven
051 27 27 10 
dctenelsberge@motena.be 

Een initiatief van

PRAKTISCH 



Dinsdag 6 december 2022, 14u

Immuniteit en voeding
Welke functie heeft ons immuunsysteem? Is er een 
verschil tussen mannen en vrouwen? Hoe kunnen we zelf 
ons immuunsysteem versterken? En welke rol speelt onze 
voeding hierin? Dr. ir. Eric De Maerteleire legt het allemaal 
helder uit. Hij vertelt ook welke invloed ons slaappatroon, 
beweging en stress hebben op het versterken of het 
verzwakken van ons afweersysteem. Welke factoren 
hebben de sterkste invloed op ons immuunsysteem en 
wat kun je zelf doen? 

Spreker:  dr. ir. Eric De Maerteleire, bio-ingenieur en doctor 
in de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische 
Wetenschappen

Dinsdag 15 februari 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 10 mei 2022, 14u

Gezond aperitieven
Aperitieven doen we allemaal graag. Een glaasje bubbels 
en chips zijn gauw op tafel gezet, maar kunnen we dat ook 
gezond? Tijdens deze infosessie leren we hoe je enkele 
simpele, gezonde mocktails kunt bereiden, samen met een 
gezond hapje.

Sprekers: Lore Bulcaen en Eline Vanlerberghe, diëtisten  
AZ Delta

Dinsdag 4 oktober 2022, 14u 
Vrienden hebben en houden
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: Christelle Breemeersch, psycholoog praktijk Terra 

          

Dinsdag 15 februari – 14u 
Spreker Jamie Ponseele, 
psychotherapeut

Hoe verder als 
koppel na kanker

Dinsdag 10 mei – 14u 
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Vanlerberghe, diëtisten

Gezond 
aperitieven

Dinsdag 4 oktober – 14u 
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en houden

Dinsdag 6 december – 14u 
Spreker dr. ir. Eric De Maerteleire

Immuniteit 
en voeding
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