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Iedereen ziet er graag goed uit. En wie er goed uitziet,
voelt zich ook beter. Ook als u ziek bent.
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Ervaart u als patiënt problemen met uw huid, haar,
nagels ...? Dat is heel normaal. Uw lichaam krijgt het hard
te verduren, zowel door de ziekte als door de behandeling.
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Daarom organiseert Kom op tegen Kanker een workshop
‘Look good, feel better’. Hierbij wordt u in een kleine groep
met lotgenoten in de watten gelegd, én leert een Kom op
tegen Kanker-schoonheidsspecialiste u de basisprincipes
om nevenwerkingen op te vangen via een goede
huidverzorging, make-up, een leuk sjaaltje ... Komt u ook?
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OLV Aalst, Moorselbaan 164, 9300 Aalst

Afspraak aan het onthaal van het ziekenhuis om 13u15

De workshop begint stipt om 13u30

en duurt ongeveer 3 uur.
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secretariaat radiotherapie-oncologie via volgende
mail: radiotherapie-onco.aalst@olvz-aalst.be; of
telefonisch 053/724479
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Het aantal deelnemers is beperkt. Als er te veel
inschrijvingen zijn, krijgt u een uitnodiging voor een
volgende sessie.
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