
UITNODIGINGVragen of problemen bij kanker?
Of simpelweg behoefte aan 
een luisterend oor?
Contacteer de Kankerlijn op 0800 35 445 (elke werkdag 9-12u en 13-17u),

via kankerlijn@komoptegenkanker.be of www.kankerlijn.be (online formulier of chat).

Of consulteer www.allesoverkanker.be of www.komoptegenkanker.be
Ook hulpverleners en vrijwilligers in het ziekenhuis en de thuiszorg zijn er voor jou.

www.dagtegenkanker.be

De Dag tegen Kanker
17.10.2019

20ste editie

Site Botanique | Kruidtuin



De Dag tegen Kanker

Elke derde donderdag van oktober organiseert Kom op tegen Kanker de Dag tegen Kanker. Samen 
met meer dan 100 ziekenhuizen en zorgorganisaties. Ook wij zetten onze schouders onder dat 
hartverwarmende initiatief. Met tal van activiteiten voor kankerpatiënten en hun naasten. Kom gerust langs. Je 
zal zien dat je er niet alleen voor staat.

Meer weten? Surf naar www.dagtegenkanker.be
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Wat staat er op het programma?
STAND D'INFO | INFOSTAND
Distribution de rubans jaunes en marque de solidarité | Uitdelen gele lintjes als 
teken van solidariteit
Zone d'accueil | Onthaalzone, 10.00-16.00
  

ART-THERAPIE | KUNSTTHERAPIE
Atelier en groupe | Workshop in groep
Espace Bien-Etre | Wellnessruimte (route 370), 9.30-11.30
  

MASSAGE DES PIEDS ET REALITE VIRTUELLE | VOETMAS-
SAGE EN VIRTUAL REALITY
Pour les patients hospitalisés en oncologie ou à l'hôpital de jour médical | Voor 
gehospitaliseerde oncopatiënten of patiënten in het medisch dagziekenhuis
Unités de soins concernées | Betrokken zorgeenheden, 10.00-12.00
  

MASSAGE BIEN-ETRE ET ACUPUNCTURE | WELLNESSMAS-
SAGE EN ACUPUNCTUUR
Massage bien-être individuel | Individuele wellnessmassage: 10.00-12.00 
Acupuncture | Acupunctuur: 11.30-12.00
Espace Bien-Etre | Wellnessruimte (route 370)
  

LE CANCER ET L'ALIMENTATION | KANKER EN VOEDING
Lunch sain prévu | Gezonde lunch wordt voorzien
Espace Bien-Etre | Wellnessruimte (route 370), 12.00-13.00
  

SOPHROLOGIE | SOFROLOGIE & LOOK GOOD FEEL BETTER
Sophrologie | Sofrologie: 13.00-14.00 
Workshop "Look good, feel better": 14.00-16.00
Hôpital de jour médical | Medisch dagziekenhuis (route 150)
  

Hoe doe je mee? 
Inscription | Inschrijving: Inge De Craen (02/221.95.08 - idecraen@klstjan.be)
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