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Wat?
Tijdens een praatcafé komen we samen en geven we informatie.
Daarna is er tijd en ruimte voor vragen en uitwisseling van
ervaringen. Je kunt er gemakkelijk contact met elkaar leggen en
zo lotgenoten ontmoeten.

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

DIKSMUIDE/
VLADSLO

•

LDC Ten Patershove
Maria Doolaeghestraat 2, 8600 Diksmuide

•

LDC De Klaproos
Beerstraat 36, 8600 Vladslo

Info en inschrijven?
•

Diksmuide: tenpatershove@diksmuide.be of 051 79 32 80

•

Vladslo: patricia.azou@wzccassiers.be of 051 43 44 34

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

Waar?

Planning 2022 praatcafés
Diksmuide/Vladslo
Dinsdag 19 april - 14u
Spreker Martine Dehaene,
schoonheidsconsulente

Kleur- en
stijladvies

Dinsdag 6 september - 14u
Spreker Lien Mollie, oncologisch
voetverzorger

De oncologische
voet

Dinsdag 22 november - 14u
Spreker Jamie Ponseele,
psychotherapeut

Van piekeren
naar meer rust
in je hoofd,
ondanks zware
tegenslagen

Dinsdag 19 april 2022, 14u (DIKSMUIDE)

Kleur- en stijladvies
Sommige kleuren passen beter bij je dan andere en door de juiste
kleurkeuze te maken, zul je er ook beter uitzien. Met kleding kun
je de minder flatterende gevolgen van een therapie of ingreep
verdoezelen. Kleur is hierbij belangrijk maar ook de snit van de
kleding. Ontdek samen met Martine welke kleuren jouw natuurlijke
schoonheid naar voren brengen en welk type je bent.
Spreker: Martine Dehaene, schoonheidsconsulente Kom op tegen
Kanker
Dinsdag 6 september 2022, 14u (VLADSLO)

De oncologische voet
Mensen in behandeling van kanker kunnen veel bijwerkingen
ondervinden aan de huid en nagels van handen en voeten. In
dit praatcafé gaan we dieper in op het screenen van de voeten,
hoe we preventief kunnen werken en welke behandelingen er ten
slotte mogelijk zijn wat betreft de oncologische voetverzorging.
Spreker: Lien Mollie, oncologisch voetverzorger
Dinsdag 22 november 2022, 14u (DIKSMUIDE)

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

