
Woensdag 20 oktober om 20.00 uur
lokaal dienstencentrum Komie Geire, Herentalseweg 1, Olen

Prof. dr. Filip Lardon, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en diensthoofd van het
Centrum voor Oncologisch Onderzoek, voorspelt dat tussen dit en tien jaar 80% van de
mensen met kanker chronisch zal kunnen behandeld worden. Hij vertelt helder en bevattelijk
hoe de wetenschap de ziekte stilaan inhaalt. Wat weten we nu over kanker? Hoe ontstaat de
ziekte? Hoe ontspoort een kankercel? Is het gewoon pech of genetisch bepaald?
Daarna blikt hij vooruit. Welke nieuwe therapieën worden ontwikkeld? Betekent dit het einde
van chemo? En kunnen we straks kanker in een vroeg stadium opsporen op basis van een
druppeltje bloed?
De toekomst ziet er veelbelovend uit. Het moment dat mensen niet meer bang hoeven te zijn
voor kanker komt elke dag een stapje dichterbij. “Het is nu aan kanker om bang te worden”,
voorspelt prof. Dr. Lardon.

Inkom gratis, vrije gift t.v.v. Centrum voor Oncologisch Onderzoek

Olen Tegen Kanker
samen kanker bestrijden, vermijden, verzachten

Verwensessies voor kankerpatiënten

Woensdag 20 oktober tussen 14.30 tot 19.30 uur
lokaal dienstencentrum Komie Geire, Herentalseweg 1, Olen

Op de vooravond van de Dag tegen Kanker halen we alles uit de kast om (gewezen)
kankerpatiënten in de watten te leggen: craniosacrale massage, voetreflexologie,
schoonheidsverzorging … Een sessie duurt 45 minuten en is gratis. Deelnemers kiezen
tussen vier aanvangsuren: 14.30 uur, 15.15 uur, 18.00 uur of 18.45 uur.

Als (ex-)kankerpatiënt ben je zeer welkom en schrijf je vooraf in via www.olentegenkanker.be.

Naar een wereld zonder kanker? Hoe de wetenschap de ziekte overwint.

Bingoavond op vrijdag 26 november 2021
Eindejaarskaartenverkoop
Voordracht “De Lange Tocht” van prof. Johan Swinnen op maandag 7 maart 2022

Later op het programma van Olen Tegen Kanker:

Alle info op www.olentegenkanker.be
Volg ons op www.facebook.com/OlenTegenKanker

Bovenstaand programma op de vooravond van de Dag
tegen Kanker wordt georganiseerd in samenwerking met
Komie Geire en met de steun van Kom op tegen Kanker 

Kom jouw lintje voor de Dagtegen Kanker op 20 oktober2021 afhalen in Komie Geirevanaf 14.30 uur


