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Dag tegen Kanker 2016 

Voor meer informatie zie www.azalma.be 

Of contacteer de oncocoaches Isabelle Janssens via Isabelle.janssens@azalma.be of 09/376.07.27 

en Ellen Verhaegen via ellen.verhaegen@azalma.be of 09/376.07.72 

AZ Alma maakt van de dag tegen Kanker een 
Week tegen kanker 

» Zoals elk jaar wordt ook door ons ziekenhuis actief deelgenomen aan de Dag tegen Kanker die dit jaar 

doorgaat op donderdag 20 oktober. Net als vorig jaar willen we binnen het AZ Alma dit initiatief van 

Kom op Tegen Kanker naar een hoger niveau tillen en daarom bouwen wij er met ons ziekenhuis een 

Week tegen Kanker rond! 

» Deze week gaat gepaard met een aantal initiatieven die we vanuit het oncologisch support team met 

zijn allen ondersteunen. Het is dan ook een uitgelezen kans om ons als team rondom de zorg voor de 

oncologische patiënt te profileren naar de patiënt en zijn familie, maar ook naar de omgeving van de 

patiënt. 

» Net zoals vorig jaar willen we binnen ons ziekenhuis door een Week tegen Kanker de aandacht voor de 

oncologische zorgpatiënt extra in de kijker zetten. Dit jaar kiezen we om deze week rond het thema 

darmkanker te organiseren om zo diepere en kleurrijkere deelinitiatieven te kunnen opzetten. 

Bovendien zal ook vanuit de stad Eeklo hierin actief een steentje worden bijgedragen door een aantal 

door  hen georganiseerde initiatieven. 

 

1 Initiatief 1: gemeente Eeklo: tentoonstelling: ‘door de 
bril van…’ 

De stad Eeklo haalt van 17 oktober 2016  tot en met 31 oktober de tentoonstelling ‘door de bril van… ‘ naar 

Eeklo. Vanuit de idee om de brede bevolking te informeren en sensibiliseren inzake het belang van 

vroegtijdig opsporen van darmkanker werd vanuit de organisatie Stop Darmkanker vzw een heuse collectie 
WC brillen artistiek bewerkt. Wanneer de wc bril wordt opengedaan, kan men informatie lezen op een 

ludieke en eenvoudige manier omtrent darmkanker en darmkankerpreventie.  

De wc brillen zijn bewerkt  met kunstwerken van onder meer Ivan De Vadder, Sabine Hagedooren, Frieda 

Van Wijck, Jan Decleir,  Zaki, Margriet Hermans, Marijn De Valck en Steven De Smet. Zij leefden zich 

creatief uit met een WC-bril.  

De stad Eeklo vat deze tentoonstelling op als een aaneenschakeling van locaties waar een deel van de 

tentoonstelling zal te zien zijn. Op 5 verschillende locaties, waaronder het AZ Alma, zal een stukje van de 

tentoonstelling, zijnde een lichtbak inclusief WC bril erop en een drieluik-banner, uitgestald worden. 

Er wordt door Eeklo zelf een wedstrijd aan verbonden dat wie de gehele tentoonstelling doorloopt een 

beloning hiertoe krijgt zoals bv een goody bag. De wandelroute van de verschillende locaties zal dan ook 
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afgedrukt worden en op elke locaties kunnen verkregen worden. Op de achterzijde is er ruimte voor het 

plaatsen van een stempel. Wie op alle locaties een stempel gevraagd heeft, krijgt dan op de laatste locatie 

zijn beloning. 

2  Initiatief 2: AZ Alma: promotiecampagne week tegen 

kanker/dag tegen kanker 

Gedurende de ganse week zullen beide onthalen en recepties aangekleed worden met vloerstickers 

/pancartes van Kom op tegen Kanker die dit initiatief nationaal trekt. 

Er zullen gele en blauwe lintjes voorzien worden zodat deze kunnen uitgedeeld worden door 

vrijwilligers aan de bezoekers van het ziekenhuis. Het personeel wordt verzocht om in die week aandacht te 

hebben om hun geel en blauw lintje op te spelden. Zij worden op voorhand verdeeld door de oncocoaches 

naar de verschillende verpleegeenheden. (geel van initiatief kom op tegen kanker en blauw specifiek van de 

strijd tegen darmkanker) 

Er wordt een pancarte gemaakt van het oncologisch support team: op die manier willen we de zorg rondom 

de oncologische patiënt in kaart brengen en verduidelijken voor zowel patiënt als bezoekers dat de patiënt 

niet alleen staat in zijn ziekte en behandeling, maar omgeven wordt door een team van specialisten. 

 

3 Initiatief 3: AZ Alma: verwenactiviteiten op het 
dagziekenhuis en de dienst oncologie 

Naar analogie van voorgaande jaren krijgt de oncologische patient op de dagziekenhuis een tas koffie 

met een stukje cake /taart aangeboden. 

Aan de ingang van de beide campi worden op donderdag 20/10/2016 appels verdeeld onder de 

bezoekers om 1 van de preventieve maatregelen tegen darmkanker te promoten namelijk een gezonde 

levensstijl bewaken.  

Op de beide dagziekenhuizen worden gedurende de Week tegen Kanker schoonheidszorgen gratis 

aangeboden op verschillende momenten. Deze verzorging gaat door op afspraak op het dagziekenhuis zelf 

en wordt door Tania Van De Keere en Linda Buysse gratis aan de patiënten aangeboden. 

4 Initiatief 4: AZ Alma: infosessies organiseren voor het 
brede publiek 

4.1 Infosessie rond vermoeidheid bij kanker 

Bij kankerpatiënten is vermoeidheid een extra probleem dat de kwaliteit van leven kan verminderen. Zelfs 

door kleine veranderingen in gewone bezigheden voelt de patiënt zich al moe, afgemat, uitgeput; in 1 

woord: vermoeid. Enerzijds willen we patiënten informeren over de oorzaken en achtergronden van de 

vermoeidheid. Anderzijds worden tips gegeven en technieken aangeleerd om met de vermoeidheid om te 

gaan: wat kan u doen om energie te besparen op het werk, bij het baden, het boodschappen doen, het 

autorijden...? Deelnemers krijgen ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. 



 

Week tegen kanker 2016 

 3/4  

Door wie gegeven? Ellen Verhaegen en Isabelle Janssens, oncocoaches AZ Alma en Griet Van Parys, 

oncodiëtiste AZ Alma 

Locatie? Lokaal dienstencentrum Zonneheem  

Datum? donderdagnamiddag 20/10/2016 14-16u 

4.2 Infosessies rond seksualiteit en stoma 

In de dagelijkse praktijk krijgen wij als oncocoaches veel vragen van patiënten en familieleden omtrent 

seksualiteit, intimiteit en stoma. Hoe kan iemand intimiteit en genegenheid beleven na het krijgen van een 

stoma? Hoe ga je als koppel daarmee om? Welke valkuilen zijn er en welke opportuniteiten? 

Na de uiteenzetting volgt een informeel koffiemoment om persoonlijk gesprek en vragen de kans te geven. 

Door wie gegeven?  Inleiding en kadering door de stomaverpleegkundigen en Kristel Mulders 

(seksuologe en maatschappelijk werker in UZ Leuven, gekende trainster van het CHI instituut) 

Locatie? AZ Alma, vergaderzalen CE 

Datum? Dinsdag 18/10/2016 14-16u 

5 Initiatief 5: workshop voor de oncologische patiënt en 
zijn familie rond voeding en darmkankerbehandeling 

Doel van deze gratis workshop is om heel interactief met een beperkte groep mensen samen eenvoudige 

alledaagse ingrediënten te gebruiken om energierijke, snel-klaar gerechtjes te maken. De oncodiëtiste licht 

hierin haar functie toe en haar meerwaarde in de begeleiding van de patiënt binnen het  AZ Alma.  

Er worden voorstellen samen gemaakt van alle maaltijdmomenten gaande van ontbijt over tussendoortje 

tot volle maaltijd en avondmaal. Het publiek mag dan alle gemaakte gerechtjes inclusief een alcoholvrij 

aperitief samen nuttigen onder een informatief groepsgesprek. 

Er is geopteerd om te tonen dat elk maaltijdmoment kan aangepast worden naar de wensen van de 

patiënt, dat ze kunnen blijven genieten van elke maaltijd. 

Door wie gegeven? Griet Van Parys, oncodiëtiste AZ Alma 

Locatie:  wijkcentrum De Kring Eeklo  

Tijdstip? Woensdag 19/10/2016 13u-17u 

 

6 Oncorevalidatie en relaxatieoefeningen 

Oncorevalidatie houdt meer in dan enkel fysieke inspanningsoefeningen in de fitnessruimte. Via deze weg 

kan het oncorevalidatieprogramma dat binnen AZ Alma georganiseerd wordt wat extra in de aandacht 

komen en kan het brede publiek vrijblijvend een laagdrempelig kennis maken met dit initiatief. 

Gratis relaxatieoefeningen worden binnen ons ziekenhuis georganiseerd en gaan door op 

vrijdagvoormiddag. Patiënten kunnen zich op voorhand inschrijven voor de sessie bij Sarah Vander Spiegel, 

de kinesiste van het oncorevalidatieprogramma. 
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Door wie gegeven? Sarah Van Der Spiegel, oncorevalidatie AZ Alma 

Locatie? AZ Alma ziekenhuis op vrijdag 21/10 tussen 10u en 12u 

 

7 Blauwe Zumba 

Bewegen is heel belangrijk om een goede algemene gezondheidstoestand in de hand te werken. We willen 

met dit initiatief bewegen op een losse en toffe manier in de kijker zetten. 

Daaraan gekoppeld getuigt een patiënt over zijn darmkankerbehandeling en hoe hij die ervaren heeft, hoe 

vermoeidheid hem parten speelde en hoe hij met zijn klachten omging. 

Deze Blauwe Zumbasessie wordt georganiseerd onder leiding van bekende eeklonaar Filip Dhaese. 

Toegangsprijs bedraagt 7euro en deze opbrengst zal integraal ten goede komen aan de oncologische zorg 

binnen ons ziekenhuis. 

Door? Filip Dhaese, gekend van Ment TV en de vlaamse showbis 

Locatie ? sporthal van het PTI Eeklo 

Tijdstip?  Maandagavond 17/10/2016, uur nog nader te bepalen 

 

 

 

 

 

 


