
PRAKTISCHE INFORMATIE:
Vrijdag 5 oktober 2018   

14u - 18u 
(broodjes tijdens receptie) 

LOCATIE: 
UZA

auditorium Kinsbergen (route 12)
Wilrijkstraat 10

2650 Edegem 

INSCHRIJVEN IS GRATIS,  
maar verplicht via www.uza.be/esperanza 

GEDETAILLEERD PROGRAMMA 
EN INFO VIA:  

WWW.UZA.BE/ESPERANZA  

Symposium
Weerbaarheid 
en psychologische 
flexibiliteit: 
het zit in ieder van ons

UZA5 oktober2018

Een initiatief van Esperanza – lotgenotengroep voor 
vrouwen met of na gynaecologische kanker en de 
afdeling gynaecologische oncologie van het UZA 

Met dit symposium willen Esperanza en UZA 
hoopvolle perspectieven aanreiken door 
in te zoomen op de innovatieve aanpak 
van het hele ziekte- en herstelproces van 
gynaecologische kankers. 

We starten het symposium met specialisten 
uit het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en 
andere Antwerpse ziekenhuizen. Ze geven 
jullie een overzicht van de stand van zaken 
en nieuwe ontwikkelingen, elk binnen hun 
eigen vakgebied. 

Naast de plenaire presentaties is er ruimte 
voorzien voor individuele vragen. 

Deel twee is toegespitst op het 
ondersteunend en psychologisch traject 
bij en na de diagnose van kanker: met 
welke vragen, onzekerheden, gevoelens 
en bekommernissen worden patiënten 
geconfronteerd. En vooral: hoe blijf je 
overeind en hoe ga je hiermee om? 



Programma
Het programma bestaat uit twee delen:
1. Medisch/theoretisch luik
2. Ondersteunend luik over weerbaarheid na 

kanker

Deel 1: theoretisch/medisch luik

14.00 Introductie  

14.10  Baarmoederhalskanker en vulvakanker  
Prof. Peter van Dam, oncoloog/
gynaecoloog en chirurg aan het UZA 

14.30  Endometriumkanker  
Prof. Xuan Bich Trinh, oncoloog/
gynaecoloog en chirurg aan het UZA 

14.50  Eierstokkanker  
Dr. Frederik Peeters, oncoloog/
gynaecoloog en robotchirurgie aan  
het AZ Klina 

15.10  Lymfoedeemkliniek  
Prof. Nick Gebruers, coördinator 
oedeemkliniek aan het UZA 

15.20  A touch of Rose 
Dr. Marianne Stevens, oncoloog/
gynaecoloog met een hart voor  
‘a touch of Rose’, het psychosociaal 
oncologisch welzijnscentrum.    

15.30  Koffiepauze  
Tijdens deze koffiepauze krijg je de kans  
om vragen te stellen aan de sprekers.

Deel 2: ondersteunend luik (lotgenoten)

16.00  •  Een rollercoaster van emoties  
Hanne Craeymeersch,  
psychologe AZ Middelheim

 •  Mindfulness bij kanker  
Lief Soetewey,  
sociale dienst oncologie AZ Klina

 •  Acceptance & Commitment Therapy (ACT) 
Hanne Craeymeersch,  
psychologe AZ Middelheim

 •  Energy Based Training  
Yves Verbeeck,  
lic kinesitherapie en relaxatie

17.00  Workshop naar keuze 
 • Mindfulness 
 • Energy Based Training 
 •  Acceptancy & Commitment  

Therapy (ACT)
 • Videogetuigenis ACT

17.30  Receptie/broodjes 
Tijdens deze receptie kan je  
vragen stellen aan de  
sprekers. 

18.00   Einde 

En toen kreeg 
ik de diagnose 
kanker, de 
grond zakte 
weg onder mijn 
voeten …


