
Praatcafés
voor mensen met kanker  

en hun naasten

ROESELARE
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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 kan er gemakkelijk contact met elkaar 
leggen en zo lotgenoten ontmoeten.

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

Waar?
Ten Elsberge, zaal RINUS 
Beverseaardeweg 29 

8800 Roeselare

Info en inschrijven?
051 27 27 10 
dctenelsberge@motena.be 

PRAKTISCH 



          

Dinsdag 12 oktober 2021, 14u

Fabeltjes en weetjes over een goed 
slaappatroon
Hoe komt het dat slaapverstoringen optreden bij pijnklachten, 
stress …? Wat is de rol van piekergedachten? Zijn er aanbevelingen 
om een goed slaapgedrag te ondersteunen?

Welke mythen bestaan er over een goed slaapgedrag en zijn 
middagdutjes nu wel of niet gezond? Op deze en vele andere 
vragen wordt in deze infosessie een antwoord gegeven.

Spreker: Horanka Uyttenhove, psychologe AZ Delta

Dinsdag 14 december 2021, 14u

Huidproblemen ten gevolge van 
chemotherapie
De huid bestaat uit snel delende cellen, waardoor chemotherapie 
verantwoordelijk kan zijn voor enkele huidproblemen. Zo kunnen 
een droge of schilferige huid, een hardere en meer gespannen 
huid, huidkloven aan de handen, een donkere huidteint of -uitslag 
mogelijk optreden. De huid kan eveneens gevoeliger worden voor 
zonlicht tijdens en na de behandeling. Wat kun je doen om de huid 
zo goed zelf mogelijk te verzorgen? 

Spreker: dr. Lien Verhulst, groepspraktijk dermatologie Roeselare

Dinsdag 12 oktober - 14u 
Spreker Horanka Uyttenhove, 
psychologe AZ Delta

Fabeltjes en 
weetjes over 
een goed 
slaappatroon

Dinsdag 14 december - 14u 
Spreker dr. Lien Verhulst, groepspraktijk 
dermatologie Roeselare

Huidproblemen 
ten gevolge van 
chemotherapie

Planning 2021 praatcafés 
Roeselare 


