
Beste leden van Samen na Borstoperatie, 

 

We wensen jullie 

 Niets wat je in de winkel koopt 

 Maar dat wat je stilletjes hoopt 

 Een gezond en gelukkig 2018 !!! 

 

Wij kunnen terugblikken op héél wat geslaagde jaren voor onze groep en we proberen mee te 
evolueren met de nieuwe tendensen. Stilstaan is achteruit gaan, daarom wordt dit jaar er één 
van diverse veranderingen. 

 Dit jaar gaan er 3 vergaderingen ’s avonds door. (Zie jaarprogramma voor data ) 
 Vanaf nu vragen we per bijeenkomst 5 € voor de koffie met gebak en spreker. De 

leden die geen gebak wensen betalen 3 €. Telkens te betalen aan de deur. Inschrijven 
blijft per mail of per telefoon op het gekende nummer. 

 
Op donderdag 22 februari 2018 gaat er bezoek door aan de firma  “Anita” te Brussel (lingerie 
en badmode). Agnes stelt zich ten dienste als chauffeur en er kunnen 3 dames mee! Dus vlug 
inschrijven is de boodschap. Deze datum valt wel samen met onze bijeenkomst. 
 
Lotte Devos, een 3e jaarstudente is voor haar bachelor proef rond borstkanker op zoek naar 
enkele koppels bij wie ze een interview zou kunnen afnemen rondt de beleving van 
seksualiteit  bij en na borstkanker en zeker over de beleving van de partner. Die bereidt is daar 
aan mee te werken kan contact met haar opnemen via lottedvos@gmail.com. 
Mail van Lotte Devos: 
Beste, 
Ik ben een 3e jaarstudente Toegepaste Psychologie en doe mijn bachelorproef rond het thema 
borstkanker. Meer specifiek wil ik de beleving van seksualiteit onderzoeken, gefocust op de 
beleving van de partner van een borstkankerpatiënt. 
De reden hiervoor is dat er vaak weinig gesproken wordt over seksualiteit binnen de 
begeleiding bij borstkanker, en zeker over de beleving van de partner. Dit is nochtans een 
belangrijk onderwerp. Ik hoop met mijn bachelorproef iets meer openheid hierover te 
brengen. 
Ik ben op zoek naar 7 koppels waarbij ik samen een interview zou kunnen afnemen. Dit zou 
ongeveer 1 tot 1,5 uur duren en zou plaats vinden in de periode januari-februari-maart. 
Ik vroeg me af of er een mogelijkheid is om deze mail of oproep door te sturen naar leden van 
jullie bijeenkomsten? Dit zou me alvast heel erg helpen om mijn bachelorproef tot een goed 
einde te brengen. Indien u nog andere manieren weet om borstkankerpatiënten te bereiken 
hoor ik het graag. 
Alvast bedankt! 
Voor meer info kan u me altijd contacteren op dit e-mail adres. lottedvos@gmail.com 
Lotte De Vos 
 
Warme oproep ! 
Er wordt door het Vlaams Patiënten Platform een opleiding gegeven rondt het elektronisch 
patiënten dossier. Wie vlot kan werken met de pc en zich geroepen voelt deze opleiding te 
volgen, gelieve dit mede te delen aan Lina of Rosita. Wij zoeken meerdere kandidaten. 
 
Wij danken jullie alvast van harte voor de medewerking en verwelkomen jullie graag op onze 
volgende bijeenkomst op 25 januari. 
 
Rosita Cloet 

 


