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Uit onderzoek is gebleken dat mensen met kanker behoorlijk wat
last kunnen krijgen van slaapproblemen. Deze kunnen het
gevolg zijn van de behandeling en van de emotionele belasting
in het omgaan met de ziekte. Eens deze slaapproblemen tot
ontwikkeling komen, is het niet altijd makkelijk om deze aan te
pakken. Tijdens dit praatcafé willen we graag uitleggen hoe onze
slaap werkt en advies, tips & tricks meegeven waarmee je thuis
zelf aan de slag kan.

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met kanker behoorlijk wat
last kunnen krijgen van slaapproblemen. Deze kunnen het
gevolg zijn van de behandeling en van de emotionele belasting
in het omgaan met de ziekte. Eens deze slaapproblemen tot
ontwikkeling komen, is het niet altijd makkelijk om deze aan te
pakken. Tijdens dit praatcafé willen we graag uitleggen hoe onze
slaap werkt en advies, tips & tricks meegeven waarmee je thuis
zelf aan de slag kan.

Deze activiteit is gratis. Denk eraan vooraf in te schrijven en bij
verhindering graag te verwittigen.
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Het praatcafé Dendermonde is een
initiatief van Kom op tegen Kanker
i.s.m. met stad Dendermonde, AZ
Sint-Blasius en de ziekenfondsen.
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Kank er eens over klappen ?
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Een informeel ontmoetingsmoment voor kankerpatiënten
en hun naasten. Na een infosessie is er ruimte voor vragen,
uitwisseling van ervaringen en lotgenotencontact. Er zijn
vrijwilligers van Kom op tegen Kanker aanwezig. Je kan bij
hen terecht voor info of voor een luisterend oor.
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Waar?

AZ Sint - Blasius, vergaderzaal 2de verdieping
Kroonveldlaan 50
9200 Dendermonde

Hoe inschrijven?
Denk eraan voor deze activiteit in te schrijven en bij verhindering te
verwittigen :
Telefonisch via 03/213.13.44. of per mail via
hilde.vanderkrieken@komoptegenkanker.be
Toegang : gratis
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