HET GELE LINTJE
VERBINDT JE
in de strijd tegen kanker.

19.10.2017

Dag tegen Kanker

Programma Dag tegen Kanker
Programme Journée contre le Cancer
UITDELEN GELE LINTJES I DISTRIBUTION DE RUBANS JAUNES

BEZOEK RADIOTHERAPIE I VISITE RADIOTHERAPIE

Speld het op: teken van solidariteit. I Epinglez-le
comme marque de solidarité.

Dienstbezoek en presentatie van de nieuwe
therapeutische technologieën.

Stand aan het onthaal l Stand à l’accueil, 9:00-16:00.
WELZIJNSSESSIE I SESSION BIEN-ETRE

Voetmassage aangeboden aan gehospitaliseerde
oncopatiënten.
Massage des pieds proposé aux patients
hospitalisés en oncologie.

Betrokken diensteenheden I Unités de soins concernées,
10:00-12:00

Visite du service et présentation des nouvelles
technologies thérapeutiques.
Radiotherapie I Radiothérapie, 12:45-13:15, route 590
ONCO-REVALIDATIE I ONCO-REVALIDATION

Infosessie en dienstbezoek. I Session d’information
et visite du service.
Terranova, 13:30-14:00, route 812

KUNSTTHERAPIE EN ACUPUNCTUUR I ART-THERAPIE ET ACUPUNCTURE

Workshop Kunsttherapie (9:30-11:30) en infosessie
over acupunctuur van Dr. Claire Boland (11:30-12:00).
Pauze met sandwiches voorzien.
Atelier Art-thérapie (9:30-11:30) et session
d’information sur l4'' acupuncture du Dr Claire Boland
(11:30-12:00). Pause sandwich prévue.

Groepssessie met tips over make-up en
huidverzorging (Pauze met sandwiches voorzien).
Session de groupe avec conseils sur le maquillage
et les soins de la peau. (Pause sandwich prévue).
Dagkliniek I Hôpital de jour, 13:00-16:00, route 150

Welzijnsruimte I Espace Bien-être, 9:30-12:30, route 370

Info en inschrijvingen: info et inscriptions: Inge De Craen Tel:02/221 95 08 - E-mail: i.decraen@klstjan.be

Vroeg of laat krijgt ieder van ons te maken met kanker. Rechtstreeks of onrechtstreeks. Daarom organiseert Kom op
tegen Kanker elke derde donderdag van oktober de Dag tegen Kanker. Die dag zetten meer dan 100 ziekenhuizen en
zorgorganisaties tal van activiteiten voor kankerpatiënten op touw. Ook wij doen mee. Speld het gele lintje op en toon
je solidariteit met kankerpatiënten en hun naasten. Wil je ook nog op een andere manier je hart tonen, surf dan naar
www.dagtegenkanker.be
l'

V.U. Marc Michils, Koningsstraat 217, 1210 Brussel. | KOTK175713103

WORKSHOP LOOK GOOD, FEEL BETTER

