
Praatcafés
voor mensen met kanker  

en hun naasten

TIELT
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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?  
Dienstencentrum ‘t Vijderhof 
Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt

Prijs?
Deelname is volledig gratis

Inschrijven
051 40 26 46 (Griet Deroo, centrumleidster) 
dienstencentrum@ztielt.be 

Een initiatief van

PRAKTISCH 



Maandag 19 september 2022, 14u 
Voortijdige zorgplanning, een goed idee?
Voordracht over waardig levenseinde, met 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: Erik Swaenepoel, coördinator LEIFpunt Roeselare

Maandag 21 november 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

Maandag 17 januari 2022, 14u

Van piekeren naar meer rust in je hoofd, 
ondanks zware tegenslagen
Piekeren zegt iets over wat jij belangrijk vindt in je leven. Wat 
is belangrijk voor jou en kun je daar iets mee doen? Ga er dan 
voor! Ligt het niet in jouw macht, laat het dan los. Dat lijkt 
gemakkelijker gezegd dan gedaan wanneer het echt moeilijk 
gaat. Toch is er altijd iets dat we voor onszelf kunnen doen. In 
deze workshop leer je je piekergedachten delen en kom je tot 
nieuwe inzichten en handvaten om met jouw piekergedachten 
om te gaan.

Spreker: Jamie Ponseele, psychotherapeut praktijk ‘t Verbindt

Maandag 14 maart 2022, 14u

Gun jezelf een goede nachtrust
Wat kunnen we doen om enerzijds ons hoofd en anderzijds 
ons lichaam tot rust te brengen? Men hoort mensen soms 
zeggen: “Wanneer ik voor de televisie zit, in mijn zetel, zou ik 
zo in slaap kunnen vallen. Maar eens in de slaapkamer, in mijn 
bed, krijg ik geen oog meer dicht!”. Hoe komt dat en wat kan 
men eraan doen? Hoe ontstaat een verstoord slaappatroon, 
hoe wordt het in stand gehouden, maar vooral, hoe kan men 
uit die cirkel geraken?

Spreker: Ilke Corneillie, psycholoog/psychotherapeut praktijk 
Psychotheek

Maandag 20 juni 2022, 14u

De evolutie van longkanker
Dr. Van Damme geeft meer toelichting over de nieuwe 
evoluties binnen de longkankerbehandelingen. Zijn er nieuwe 
behandelingen? Welke? Wat is de toekomstvisie op de 
behandelingen bij longkanker?

Spreker: dr. Valérie Van Damme, oncopneumoloog Sint-
Andriesziekenhuis Tielt
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