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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

Plastische en reconstructieve heelkunde: ingang kinderziekenhuis, route 1001 (parking 1)
Oncologisch centrum: ingang polikliniek consultaties gebouw C, route 755 (parking 3)
Radiotherapie: ingang polikliniek consultaties gebouw C, route 756 (parking 3)
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DTK19_Advertentie algemeen.indd 1

26/05/2019 14:39

17.10.2019
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Breast Reconstruction Awareness Day
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 Auditorium Kiekens
NAMIDDAG:

Vanaf 13u30 DOORLOPEND:
aan de rode liften naast bijzaal Kiekens / route 1001

➣ Amoena - lingerie en badmode voor
prothesen
➣ Warriors against cancer - vereniging
die mensen met kanker helpt hun zelfbeeld te herstellen / workshops /
kunstfotografie
➣ B-Lief - lotgenotengroep voor borstkanker patiënten
➣ Avister Medical - drukkledij
➣ Update Orthopedics - drukkledij

➣ Medipro - bandages
➣ Forever living - deo, lipbalsem,
handdesinfectie
➣ Think Pink
➣ Lilac - zeep en verzorgingsproducten
➣ Bofort - Brusselse ontmoetingsplek voor
iedereen getroffen door kanker
➣ UZ Brussel - Plastische Heelkunde:
tepelhoftatoeages
➣ HHP - 15 min. relaxatiesessie

14u00 - 14u30

Vrije consultatie - mogelijkheid tot spreken van een arts (bijzaal Kiekens/
route 1001)
14u00 - 14u05 		Welkomstwoord door Dr. Randy De Baerdemaeker
Klinisch staflid Plastische en reconstructieve heelkunde - UZ Brussel
14u05 - 14u30
Invloed van de oncologische therapie op borstreconstructie - Dr. Marian
Vanhoeij – Coördinator Borstkliniek
14u30 - 14u55
Overzicht van de verschillende opties voor borstreconstructie beschikbaar
in UZ Brussel - Dr. Randy De Baerdemaeker
14u55 - 15u40
Toelichting omtrent terugbetalingen van protheses en expanders Mevr. Linda Fissette (Amoena) + getuigenis patiënte
15u40 - 15u45
Warriors against cancer - filmpje
15u45 - 16u00
Fragment uit het boek “De kracht van een penseel, van een lens, van een
mens” - Getuigenis patiënte Charlotte: afscheidsbrief aan mijn borst
16u00 - 17u00
Haarinzameling bij kapper Erwin thv hoofdingang tvv Think Pink
16u00 - 16u15
“Buurman, wat doet u nu” Fragment interview met Lut Hannes, actrice uit
“Thuis” en Cath Luyten

Cath Luyten gaat op bezoek bij Lut Hannes, de actrice die de Thuis-fans
beter kennen als “Angèle”. Lut kreeg eind 2017 te horen dat ze borstkanker
had. Ze moest van de ene dag op de andere stoppen met werken. Wat
volgde was een moeilijk jaar van behandelingen en revalidatie.
16u15 -16u30
16u30

Getuigenis van mevr. Lut Hannes: verslag over haar kankerperiode
Vragen en antwoord

16u45

Receptie BRA–DAY & defilé modellen Amoena
Bijzaal Kiekens / Route 1001

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

Oncologisch Centrum
INFOSESSIES - Route 758

INFOSTANDEN

11u tot 12u
Fitness als medicijn - Fien de Backer

10u tot 15u

12u - 14u
Oncorevalidatie: een introductie +
rondetafelgesprek - Prof. Dr. Nele
Adriaenssens

WORKSHOPS - Route 756

Onthaal Radiotherapie - Route 756
• Kom Op Tegen Kanker
Dagkliniek oncologie - Route 755
• La Roche-Posay
• Avène
• Kom op tegen Kanker
• BOfort

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

Inkomhal Polikliniek
• Kom op tegen Kanker

HERBALANCERINGSMASSAGE
30min./pers - 9u tot 16u
Karel Timmermans

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

VERWENSESSIES

RELAXATIE - Route 758
10u tot 10u45
BOfort

REGISTRATIE:

Alle infosessies en workshops zijn gratis.
Gelieve wel in te schrijven met vermelding van welke sessie
u kiest, via email nacha.verleysen@uzbrussel.be of
bel 02 477 64 15

