
datum
dinsdag 26 april 2016

organisatie
de borstkliniek van az groeninge Kortrĳ k 

i.s.m. de borstkliniek van 
OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem 

locatie
Auditorium het Notenhof

Pres. Kennedylaan 4 | 8500 Kortrijk

informatie
borstkliniek@azgroeninge.be 

borstkliniek@ziekenhuiswaregem.be

geheugenklachten 
en menopauze 
bĳ  borstkanker

plan organisatie

vzw az groeninge  

zetel: Pres. Kennedylaan 4 | 8500 Kortrĳ k 

t. 056 63 63 63 | f. 056 63 63 69

www.azgroeninge.be

vu: Jan Deleu, Pres. Kennedylaan 4 | 8500 Kortrĳ k 

Het symposium vindt plaats in het auditorium van het 
Notenhof, Pres. Kennedylaan 4 in Kortrĳ k. De parking 
van het Notenhof bevindt zich aan de overkant van de 
Pres. Kennedylaan. 

Gelieve het voetpad te volgen om het Notenhof te 
bereiken. (zie aanduiding op onderstaand plan)

Borstkliniek az groeninge en borstkliniek OLV van 
Lourdes Ziekenhuis Waregem



programma

18.45 u Onthaal

19.15 u Verwelkoming
dr. Gracienne Staelens, 
coördinator  borstkliniek en 
diensthoofd gynaecologie az groeninge

19.20 u Geheugenklachten bĳ  borstkanker
 Wim Schrauwen, psycholoog UZ Gent

20.05 u Menopauze bĳ  borstkanker
 prof. dr. Patrick Neven, 
 gynaecoloog UZ Leuven

20.50 u Mogelĳ kheid tot vraagstelling

21 u Slotwoord

21.15 u Receptie
Receptie aangeboden door beide borstkli-
nieken. Mogelĳ kheid tot het bezoeken van de 
standen van medische bedrĳ ven en bandagis-
ten. 

Veel patiënten merken dat ze na hun behandeling met 
chemotherapie en/of bestralingen mentaal minder 
goed functioneren. Geheugenproblemen, aandachts- 
en concentratieverlies, een algemeen gebrek aan fo-
cus … zĳ n klachten die vaak onderschat worden. Hoe 
zit het nu precies met al die klachten, die ook wel eens 
samengevat worden onder de noemer “chemobrein”?
Wim Schrauwen, psycholoog van UZ Gent, licht het 
fenomeen nader toe.

Na de diagnose ‘borstkanker’ start een heel parcours 
van ingrĳ pende onderzoeken en behandelingen. De 
patiënt krĳ gt met vervelende bĳ werkingen te maken,  
zoals menopauzale klachten ten gevolge van chemo 
of anti-hormonale therapie: warmteopwellingen, ge-
wichtsproblemen, gewrichtspĳ nen, libidoafname …
Prof. dr. Patrick Neven (UZ Leuven) is gespecialiseerd 
in borstaandoeningen en bespreekt het thema met 
speciale aandacht voor de rol van het vrouwelĳ k ge-
slachtshormoon.

Geheugenklachten en 
menopauze bĳ  borstkanker

inschrĳ ven

Deelname is gratis.
Beperkt aantal plaatsen, schrijf snel in!

Inschrijven tot maandag 11 april 2016 via:

• Liesbeth Braem
t. 056 62 37 71
borstkliniek@ziekenhuiswaregem.be

• Borstkliniek Kortrijk
t. 056 63 32 80
borstkliniek@azgroeninge.be


