Oncologisch Centrum (route 755)
Radiotherapie (route 796)
Plastische en reconstructieve heelkunde (route 751)

Ingang Consultatie: Parking 3

•
•
•

Parkingtickets te valideren aan de balies van het Oncologisch Centrum en Radiotherapie

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

HET GELE LINTJE VERBINDT JE
in de strijd tegen kanker

18.10.2018
Dag tegen Kanker

Breast Reconstruction Awareness Day

Oncologisch Centrum

Voor ex-borstkankerpatiënten met of zonder borstreconstructie, vrouwen
geconfronteerd met borstkanker, alle vrouwen en mannen die onrechtstreeks
in contact kwamen met borstkanker en graag meer informatie wensen over
borstreconstructie.

PROGRAMMA

PROGRAMMA
NAMIDDAG:

14u30 - 14u35
14u35 - 15u15
15u15 - 15u45
15u45 - 16u
16u - 19u30
16u - 16u30
16u30 - 18u

DOORLOPEND:
* VRIJE consultaties - plastische & reconstructieve heelkunde
route 751, niveau -1
* Infostanden van de firma’s
➣ AMOENA - lingerie en badmode voor prothesen
➣ AVISTER MEDICAL / Update Orthopaedics- drukkledij
➣ FOREVER LIVING - deo, lipbalsem, handdesinfectie
Welkomstwoord door prof. Moustapha Hamdi
Diensthoofd Plastische & Reconstructieve Heelkunde - UZ Brussel
Lezing over erfelijkheid - Dr. Sofie Joris - BIB PLHK en/of Seminarielokaal
Radiologie route 865
Heelkundig aspect van preventie van borstkanker - Dr. Marian Vanhoeij
Implicaties van BRCA voor het verwijderen van eierstokken en eileiders
Dr. Stefan Cosyns
Haarinzameling bij kapper Erwin thv hoofdingang tvv Think Pink
Borstreconstructies: opties/wat is nieuw?
Prof. Moustapha Hamdi
“Indringend verslag van een jaar waarin tegenspoed een lichaam en leven
overneemt.” Presentatie Marjan Meganck & Céline Broeckaert

Op de eerste dag van de lente van 2016 krijgt Marjan te horen dat ze
borstkanker heeft. Ze ziet haar naasten in reactie hierop vechten met
angst en machteloosheid. Ze besluit hun te schrijven om deze gevoelens
te bezweren. Aan de hand van brieven, dagboekfragmenten en foto’s
vertelt Marjan hoe ze de vier seizoenen na die eerste lentedag beleeft.
18u05
18u15

Vragen en antwoord
Receptie BRA–DAY - BIB PLHK/Lymfekliniek en/of Seminarielokaal
Radiologie, route 865, niveau 0

REGISTRATIE:

Voor iedereen gratis en doorlopend toegankelijk, gelieve wel te registreren door een mail te sturen met vermelding van BRA-day samen met uw
gegevens naar cindy.nuyts@uzbrussel.be of bel 02 474 94 00

VRIJE CONSULTATIE - Route 755
10u - 12u30
Zit je met een vraag?
Uw stomaverpleegkundige weet raad
Vrije consultatie stomaverpleegkundige stomakliniek
10u - 13u
Vragen aan de dokter - vrije consultatie
INFOSESSIES - Route 758
11u - 12u
Fitness als medicijn - Verbeteren van levenskwaliteit na oncorevalidatie Yves Devos, auteur van het gelijknamig boek
13u30 - 14u30
Voeding en kanker - Prof. Dr. Elisabeth De Waele
15u - 16 u
Oncorevalidatie: een introductie - Prof. Dr. Nele Adriaenssens
REGISTRATIE:

Voor iedereen gratis. Inschrijven noodzakelijk door een email te sturen
met vermelding van welke sessie u kiest, samen met uw gegevens naar
nacha.verleysen@uzbrussel.be of bel 02 474 64 15

WORKSHOPS

INFOSTANDEN

Onthaal Radiotherapie - Route 796

10u tot 15u

Plaatsen workshops beperkt
Inschrijven via 02 477 64 15
of nacha.verleysen@uzbrussel.be

Onthaal Radiotherapie - Route 796
• Voeding - Diëtiste
• Kom Op Tegen Kanker

SCHOONHEIDSVERZORGING:
60min./pers - 9u tot 15u15
Greta Van Den Eijnde
Roos Franckaert
Ism. KA Jette

Dagkliniek oncologie - Route 755
• La Roche-Posay
• Avène
• Kom op tegen Kanker

HERBALANCERINGSMASSAGE:
30min./pers - 9u tot 16u
Karel Timmermans
MINDFULNESS
11u tot 12u30
Ineke Van Mulders

Inkomhal Polikliniek
• Kom op tegen Kanker

VERWENSESSIES
Hand- en voetmassages voor de
opgenomen patiënten, aangeboden
door de studenten van het KA Jette

