Donderdag 24 februari 2022:

Donderdag 21 april 2022:

Dinsdag 7 juni 2022:

Positief denken

Hoe communiceer ik met
mijn arts?

Relaxatietherapie: mindfulness en
yoga

Heel wat dokters spreken vaak in puur
medische
termen,
voor
hen
dagelijkse
woordenschat maar voor lotgenoten (en vooral
als je net de diagnose gekregen hebt) klinkt dit
als Chinees.

Kunnen we onze gedachten, gevoelens,
gedrag veranderen door het beoefenen van
mindfulness (meditatie)?

Wat is de invloed van positief denken op
mentaal en fysisch vlak?
Hoe pas ik positivisme toe in het dagdagelijkse
leven?
Hoe haal je iemand uit een negatieve spiraal?

Hoe geef ik aan de dokter mee dat ik de uitleg
niet begrijp?

Horanka Uyttenhove , psychologe AZ Delta,
geeft ons hierover concrete tips.

Wat als ik introvert ben en geen vragen durf
stellen?
Joke Corneillie, oncopsychologe AZ Delta, zal
je hierover informeren.

Heeft yoga inderdaad een positief effect op
onze stramme spieren tijdens en na de
behandeling?
In deze sessie maak je kennis met de
beginselen van mindfulness en yoga en
merk je zelf op, welke invloed dit heeft op je
lichaam…
Restorative yoga is een heel
zachte vorm van yoga en yoga nidra is een
relaxerende vorm waarbij je het lichaam laat
recupereren in de diepste vorm.

Sara Decoopman (Unwind your mind)
begeleidt ons tijdens deze rustige, actieve
sessie.

Donderdag 13 oktober 2022:
Modeshow Neliane en Lingerie
Anita Care
De drijvende kracht achter kledinglijn
Neliane is Karine Tollenaere.
Vanuit haar ervaring als lymfoedeempatiënte
gaf ze gehoor aan de noodkreet van
lotgenoten om comfortabele en toch elegante
kledij te ontwerpen.
Dat is toch wat elke vrouw wil? Stralen in een
outfit die het buikje, de billen en de armen
perfect maskeert.
Het Anita Care-assortiment is volledig
afgestemd op de individuele behoeften van
vrouwen na een borstoperatie. Deze elegante
prothesebeha's en prachtige badmode staan
garant voor een zorgeloos en zeker gevoel, in
welke situatie dan ook. Alle modellen worden
gemaakt voor de grootst mogelijke steun, het
grootste draagcomfort en een aantrekkelijke,
modieuze look.
Op de modeshow wordt deze modieuze kledij
Neliane en lingerie/badmode Anita Care
geshowd.

Onthaal 19.00 u
Spreker 19.15 u
Deze avond sluiten we omstreeks 20u45 af met
een vragenronde en een gezellige babbel.

Locatie:
Mandellaan 79, 8800 Roeselare (dit gaat
door in het gebouw van de CM)
Ruime gratis parking bij de locatie
Bijdrage:
4 € per persoon, 2 € voor leden met
Vrijetijdspas (ter plaatse te betalen),
hapje en drankje inbegrepen .

Jaarprogramma 2022
Strong Together
Na Borstoperatie

Vooraf inschrijven is
verplicht
www.strongtogethernabo.be/activiteiten of
via strong.together.nabo@gmail.com of
0478/04 38 76
Meer info:
vind je op www.strongtogethernabo.be
StrongTogetherNabo

strong.together.nabo

Bijeenkomsten voor
lotgenoot en partner

