
Kank er eens 
over klappen

Mechelen

Praatcafés voor mensen 
met kanker en hun naasten
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Het Platform voor oncologische zorg Mechelen, met 

professionele zorgverleners uit de ziekenhuizen, zorgpartners 

uit de eerste lijn gezondheidszorg en Kom op tegen Kanker 

zorgen voor de organisatie van deze praatcafés voor 

mensen met kanker en hun naasten. 

Goed opgeleide vrijwilligers staan mee in voor het onthaal 

van de deelnemers en hun begeleiders. 

PRAKTISCH 

Wat? 
Tijdens een praatcafé komen we samen en geven we 

informatie. 

Daarna is er tijd en ruimte voor vragen en uitwisseling  

van ervaringen. 

Je kan er gemakkelijk contact met elkaar leggen en zo 

lotgenoten ontmoeten.

Voor wie?
Voor alle mensen met kanker en hun naasten/

mantelzorgers. 

Waar?   

• LDC De Schijf, Lijsterstraat 2-4, 2800 Mechelen 

• LDC Den Abeel, Jozef Verbertstraat 61, 2800 Mechelen  

Prijs?
Deze praatcafés worden gratis aangeboden. 

Inschrijven
Graag vooraf inschrijven, telefonisch of via mail met 

vermelding van het praatcafé waaraan je wil deelnemen.

LDC De Schijf, Lijsterstraat 2 

• telefonisch: 015/21.10.90

• via mail: deschijf@sociaalhuismechelen.be

LDC Den Abeel, Jozef Verbertstraat 61

• telefonisch: 015/44.65.90

• via mail: denabeel@sociaalhuismechelen.be

SOWEL vzw



   

Planning 2017 praatcafés  
kank er eens over klappen 
Platform voor oncologische zorg 
Mechelen

21/02/2017
Powersmoothies 

Een smoothie, het Engels voor een gladde, dikke maar 
vloeibare drank, wordt gemaakt van geperst (geblend) ’heel’ 
fruit met of zonder groenten en kruiden. Om te verdunnen 
voeg je water toe of een alternatief zoals noten, rijst, soya, 
of melk. Het is eenvoudig te maken en mits matig drinken, 
een geweldige bron van trage suikers, vitaminen, mineralen, 
vezels en sporenelementen. Enkele smoothies zijn goed voor 
je darmen (probiotisch) en je immuniteit. Bovendien is een 
smoothie een ideale energieboost!
Waar zijn de drankjes rijk aan? Wat heb je nodig om ze 
te maken? Hoe bouw je een smoothie op? Tijdens dit 
praatcafé kom je er alles over te weten. Herboriste Ellen Van 
Praet geeft een demonstratie en je kan de smoothies ook 
proeven.

18/04/2017
Omgaan met verlieservaringen bij kinderen

Ook jongeren en kinderen rouwen. Ook zij hebben verdriet 
en nood om hierin gezien en geholpen te worden. Maar 
hoe doe je dat? Hoe praat je met kinderen over ziek zijn, 
over de dood, over afscheid nemen? Hoe kan je kinderen 
en jongeren daarbij helpen? En hoe doe je dat wanneer 
je zelf nog zoveel verdriet te verwerken hebt? Op deze en 
andere vragen helpt het project ‘De Sokken van de Olifant’ 
en het interactief info- en doepakket de ‘Verlieskoffer’ een 
antwoord te zoeken. Joke Wuyts, vrijzinnig humanistisch 
consulente en Eveline Van Bauwel, psychologe, geven graag 
toelichting.

15/06/2017
Financiële tegemoetkomingen bij kanker

Als kankerpatiënt heb je recht op allerlei tussenkomsten. 
Sommige worden automatisch uitgekeerd, maar het 
merendeel moet je zelf aanvragen. Dat vraagt veel tijd en 
energie, en bovendien is het ingewikkeld om uit te vissen 
waarop je recht hebt en hoe je de tegemoetkoming verkrijgt. 
Tijdens dit praatcafé krijg je informatie over welke 
tussenkomsten of bijstand mogelijk is en waar en wie je 
kan helpen bij de administratieve rompslomp. Bovendien 
ontmoet je er lotgenoten die net als jij een weg zoeken in 
dit kluwen. Maatschappelijk werkers Leen Steurs en Jana 
Peeraer zijn je gidsen voor deze namiddag.

Di 21/02, 14u – 16u
Locatie De Schijf
Spreker Ellen Van Praet

Powersmoothies

Di 18/04, 14u- 16u
Locatie De Schijf
Spreker 
Joke Wuyts/Eveline Van Bauwel 

Omgaan met  
verlieservaringen  
bij kinderen

Do 15/06, 14u – 16u
Locatie Den Abeel
Spreker Leen Steurs/Jana Peeraer

Financiële  
tegemoetkomingen  
bij kanker

Di 24/10, 14u – 16u
Locatie De Schijf
Spreker Els Put/Nele Van Doorslaer

Relaties in tijden  
van kanker 

Di 12/12, 14u – 16u
Locatie Den Abeel
Spreker Liliane Claes

Omgaan met  
vermoeidheid

24/10/2017
Relaties in tijden van kanker

Journaliste Els Put vertelt over haar ontmoetingen met 
patiënten en met partners die hun verhaal deden voor 
het boek ‘Liefde onder druk – Relaties in tijden van 
kanker.’ In die verhalen vertellen zij over de impact van 
een kankerdiagnose, de stress van de behandelingen, de 
weerslag van de ziekte op hun relatie en op hun lichaam. 
Hoe zorgtaken verschoven, ieder zijn eigen weg zocht in het 
verwerken van angst en verdriet, hun relatie verinnigde of 
versterkte – of niet. Hoe ze met een lichaam met littekens 
intimiteit weer een kans probeerden te geven. Psychologe 
Nele Van Doorslaer vult aan met tips en adviezen en helpt te 
begrijpen wat er met jou en met je partner gebeurt wanneer 
kanker inbreekt in je relatie. Ze vertelt hoe jullie elkaar 
kunnen ondersteunen, wat jullie nodig kunnen hebben en 
hoe jullie daarover een gesprek kunnen aangaan. 

12/12/2017
Omgaan met vermoeidheid 

Vermoeidheid is een van de meest voorkomende 
nevenwerkingen van kanker en de behandeling ervan. Hoe 
komt het dat ze zo overweldigend is? Hoe ermee omgaan? 
Verdwijnt deze vermoeidheid ooit nog? Hoe energie sparen 
en toch actief blijven? Wat kan je zelf doen om je fysieke 
conditie op peil te houden en ze geleidelijk aan (weer) op te 
bouwen? 
Wil je er eens over praten met iemand die hetzelfde 
meemaakt? Tijdens het praatcafé kom je te weten hoe je 
een beter evenwicht kan vinden tussen rusten en bewegen 
en krijg je praktische tips van Liliane Claes,  
onco-verpleegkundige.


