
U hebt een grauwe teint, u verliest uw haar en
wenkbrauwen, u hebt een vermoeide uitstraling?

Dat is niet prettig, maar wel heel normaal. Uw lichaam krijgt 
het hard te verduren door de ziekte en bovendien kunnen de 
behandelingen voor onaangename nevenwerkingen zorgen. 

Daarom organiseert Kom op tegen Kanker een workshop 
‘Look good, feel better’ en u bent van harte welkom!
Een Kom op tegen Kanker-schoonheidsspecialiste vertelt 
u hoe u er snel beter kunt uitzien met een verzorgde huid, 
een leuk sjaaltje … Gedurende de workshop probeert u alles 
samen uit.

Workshop

over verzorging en
make-up voor kankerpatiënten

Look good,
feel better
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Wanneer?   

Waar?  

De workshop begint stipt om                    en duurt ongeveer      uur. 
 

De workshop is GRATIS
Vooraf INSCHRIJVEN is noodzakelijk: 

Neem contact op met   

Het aantal deelnemers is beperkt. Als er te veel  
inschrijvingen zijn, krijgt u een uitnodiging voor een  
volgende sessie. 

Een initiatief van Kom op tegen Kanker
in samenwerking met                              
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	Datum: 20/3, 29/5 en 20/11/2020telkens van 12.30 uur-16 uur
	Adres: polyvalente zaal in Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle
	Plaats: 
	Beginuur: 12.30 ur
	Telnr: Marieke DetobelSociaal Verpleegkundige DagziekenhuisTel. 02 363 62 13m.detobel@sintmaria.be
	Duur: 3


