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Wie er goed uitziet, voelt zich ook 
beter
Kanker krijgen betekent al een opdoffer van formaat. Extra 
zwaar wordt het als je uiterlijk dan ook nog eens lijdt onder 
de behandeling. 

Terwijl je dát juist voor een deel zelf in de hand kan houden: 
wie weet hoe zich op te maken, krijgt opnieuw het gevoel 
vat te hebben op het leven en zal zich gemakkelijker onder 
de mensen begeven. Want wie er goed uitziet, voélt zich 
meestal ook beter.

Het Ziekenhuis Oost-Limburg organiseert samen met de 
Vlaams Liga tegen Kanker een gratis workshop waarin u 
kan kennismaken met de basisprincipes van een goede 
huidverzorging en make-up. 

Een schoonheidsspecialiste van Kom op tegen Kanker  
begeleidt deze sessie; de gebruikte producten zijn van 
Estée Lauder Clinique.

Wat bieden we je aan?
Huidverzorging
 ● de huid reinigen
 ● een masker aanbrengen
 ● een dagcrème gebruiken

Make-upsessie
 ● wenkbrauwen bijtekenen
 ● vlekken camoufleren
 ● aangepaste make-up gebruiken

Advies over de keuze van haarprothese, haarbanden en 
sjaals

Praktische informatie
De volgende sessie vindt plaats op donderdag 10 
oktober van 9.30 tot 12.30 uur. Deze sessie is gratis 
en voorbehouden voor kankerpatiënten. Het aantal 
deelnemers is beperkt. Aanmelden aan het onthaal op 
campus Sint-Jan.

Voor meer info kan u contact opnemen met 
Christel Vangompel, oncocoach,  
christel.vangompel@zol.be - T 089 32 65 82



Inschrijvingsformulier
Mijnheer/mevrouw ..............................................
(contactnummer: ..................................................)
 
wenst zich in te schrijven voor de 
schoonheidssessie, op donderdag 10 
oktober 2019 van 9.30 uur tot 12.30 
uur, locatie G-1.18.

U mag dit formulier afgeven aan de 
verpleegkundigen van de afdeling OF 
raadpleging waar u wordt behandeld. 

Indien u informatie van ‘Kom op tegen Kanker’ 
wenst te ontvangen, vul dan hier vrijblijvend 
uw naam en adres in: 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Voor de verpleegkundigen: gelieve dit formulier op te 
sturen naar Christel Vangompel, oncocoach, GNKP.



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be


