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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.

VEURNE

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

LDC De Zonnebloem
Zuidstraat 67
8630 Veurne

Info en inschrijven?
058 31 57 78
john.calcoen@veurne.be

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

Waar?

Planning 2022

Woensdag 4 mei 2022, 14u

De evolutie van darmkanker

Veurne
Woensdag 4 mei - 14u
Spreker Dr. Kristof Verraes, AZ West

De evolutie van
darmkanker

Woensdag 14 september - 14u
Begeleider Tine Seys

Workshop haken

Woensdag 16 november - 14u
Spreker Céline Broeckaert,
theatermaakster

Monoloog Intimiteit na
kanker

Darmkanker is een diagnose die je leven en het leven van wie je
dierbaar is op zijn kop zet. Operatie(s), chemo, bestraling, weken
en maanden revalideren, leren leven met blijvende ongemakken …
Kan darmkanker voorkomen worden? Welke risico’s zijn verbonden
aan het regelmatig eten van bepaalde voedingsmiddelen met
betrekking tot het ontstaan van darmkanker? Wat met pre- en
probiotica? In dit praatcafé krijg je meer uitleg over de preventie
en de behandeling van darmkanker.
Spreker: Dr. Kristof Verraes, maag-, darm-, leverziekten en
digestieve oncologie, AA West Veurne
Woensdag 14 september 2022, 14u

Workshop haken
Tijdens deze workshop haken we samen een sjaal. Wol wordt voor
iedereen voorzien. Gelieve zelf een haaknaald mee te brengen.
Deelname is zoals steeds gratis.
Begeleider: Tine Seys
Woensdag 16 november 2022, 14u

Monoloog - Intimiteit na kanker
Genezen. De rest is bijzaak. Ook seks en intimiteit. Maar veel
(ex-)kankerpatiënten worstelen wel met verschijnselen zoals
een verminderd libido, schaamte, erectieproblemen ... Om het
taboe bespreekbaar te maken, schreef theatermaakster Céline
Broeckaert een monoloog over seks na kanker.
Spreker: Céline Broeckaert, theatermaakster

