
Infobrochure

PICK YOUR PLEASURE





Stichting tegen Kanker wil zich inzetten voor de levenskwaliteit van kankerpatiënten 

en hun naasten. Om de kwaliteit van leven te optimaliseren, is een globale benadering 

van de persoon met kanker ontzettend belangrijk. Niet enkel een optimale medische 

behandeling speelt een rol, ook aandacht voor het psychisch welbevinden en het 

sociale luik is daarbij cruciaal. In het verlengde daarvan is Stichting tegen Kanker 

overtuigd van het belang van onco-esthetiek onder het motto “wie zich lichamelijk 

beter in zijn vel voelt, voelt zich ook psychisch beter”. Met de Beauty Grants willen ze 

initiatieven steunen die daarop inzetten. 

Op 17 april 2018 reikte Stichting tegen Kanker haar eerste “Beauty Grants” uit.          

AZ Sint-Maarten was een van de vijftig laureaten die financiële steun ontving voor de 

opstart van een project. Met ons project, Pick Your Pleasure, willen wij het welzijn en 

de levenskwaliteit van patiënten en naasten verbeteren. 

Met Pick Your Pleasure bieden we een brede waaier van activiteiten aan oncologische 

patiënten en hun naasten. Op die manier willen we een waardevolle toevoeging 

aanreiken aan de bestaande medische zorg en de mogelijkheden tot begeleiding. 

We benaderen de persoon, naast de ziekte, en proberen bestaande behoeftes in te 

vullen of leuke ervaringen aan te bieden. Een persoon met kanker is immers meer dan 

‘patiënt’. We zijn dan ook trots om jullie een breed en vernieuwend aanbod voor te 

stellen.

We werken nauw samen met Stichting tegen Kanker, Kom op tegen Kanker, 

behandelende artsen, verpleegafdelingen, verschillende disciplines, vrijwilligers en 

externe zorgverstrekkers.

Waar kan je terecht voor meer info en inschrijvingen?

tel. 015 89 21 21 

vragen naar Anita Sweeck, Karolien Daelemans of Annelies De Booser

of via mail PSST.azsintmaarten@emmaus.be





AGENDA VOORJAAR 2019 
Dinsdag 12 februari I 12-16 uur I Zaal Vrijbroek en Leercentrum - Route 238 
‘Look Good, Feel Better’ voor vrouwen 
 
Woensdag 20 februari I 18-20 uur I Zaal Zoutwerf - Route 137
Infosessie ‘Roots, wandel- en reisaanbod op maat in binnen- of buitenland’

Maandag 25 februari I 14-16 uur I Zaal Zoutwerf - Route 137
Infosessie ‘Hoe omgaan met vermoeidheid’

Dinsdag 12 maart I 12-16 uur I Zaal Vrijbroek en leercentrum - Route 238
‘Look Good, Feel Better’ voor vrouwen

Dinsdag 19 maart I 12-16 uur I Zaal Vrijbroek en leercentrum - Route 238
‘Look Good, Feel Better’ voor mannen

Vrijdag 22 maart I 10-12 uur I Zaal Dijlepoort - Route 135
Infosessie ‘Hoe omgaan met een zware of ongeneeslijke ziekte en de behandeling?

Vrijdag 29 maart I 9-12 uur I Bezoekerscentrum natuurpunt Mechels 
rivierengebied
Wandeling Roots

Dinsdag 9 april I 12-16 uur I Zaal Vrijbroek en leercentrum - Route 238
‘Look Good, Feel Better’ voor vrouwen

Dinsdag 16, 23, 30 april, dinsdag 7 en donderdag 9 mei I 13.30-16.30 uur
Externe activiteit Kom op tegen kanker
Workshop ‘Tot innerlijke rust komen’, Lou Cabanier

Dinsdag 23 april I 14.30-16.30 uur I Zaal Clarenhof - Route 134
Infosessie ‘Voeding en kanker, feiten en fabels’

Vrijdag 26 april I 9-12 uur I Zaal Vrijbroek en leercentrum - Route 238
Workshop ‘kleur- en stijladvies’, Annick Jordens

Woensdag 15 mei I 13.30-15.30 uur I Route 123
Een leuke doe-namiddag voor kinderen van vijf tot acht jaar

Dinsdag 21 mei I 12-16 uur I Zaal Vrijbroek en leercentrum - Route 238
‘Look Good, Feel Better’ voor vrouwen

Dinsdag 4 juni I 9.30 - 16 uur I Buggenhout
Wellnessdag te Shambalah

Dinsdag 11 juni I 12-16 uur I Zaal Vrijbroek en leercentrum - Route 238
‘Look Good, Feel Better’ voor vrouwen



VOORSTELLING VAN ONZE ACTIVITEITEN

Look Good Feel Better voor vrouwen
Estée Lauder - Clinique  samen met Kom op tegen Kanker
De schoonheidsconsulente leert je de basistechnieken van gelaatsverzorging en 
make-up in een kleine interactieve groep. Tijdens de workshop wordt getoond hoe 
je je innerlijke en uiterlijke schoonheid in de verf kan zetten.
Tijdens de sessie kunnen deelnemers een broodje nuttigen.  
De workshop vindt achtmaal per jaar plaats, telkens in de namiddag. 
Prijs: gratis

Look Good Feel Better voor mannen
Estée Lauder - Clinique  samen met Kom op tegen Kanker
De schoonheidsconsulente leert je de basistechnieken van gelaatsverzorging in 
een kleine interactieve groep. Ze staat stil bij de kwaliteit van de huid, verzorging 
van acné, tips bij het scheren en vochtopstapeling in en rond het gezicht. 
Tijdens de sessie kunnen deelnemers een broodje nuttigen.  
De workshop vindt tweemaal per jaar plaats, telkens in de namiddag. 
Prijs: gratis

Infosessie: Hoe omgaan met vermoeidheid?
Verpleegkundigen PSST, AZ Sint-Maarten samen met Kom op tegen Kanker
Enkele keren per jaar organiseren onze verpleegkundigen een infosessie over ver-
moeidheid. Dat is de belangrijkste nevenwerking van chemo- en radiotherapie bij 
kanker. Je komt te weten waar die vermoeidheid vandaan komt en hoe je ermee 
om kan gaan.
Prijs: gratis

Infosessie: Voeding tijdens en na kanker
Katleen Wils, diëtiste AZ Sint-Maarten, i.s.m Kom op tegen Kanker
Wordt de kans dat je (opnieuw) kanker krijgt kleiner als je vaak chiazaad eet? 
Drink je beter paardenmelk dan koemelk? Is kokosolie gezonder dan bakboter? 
Het antwoord op dergelijke vragen hoor je tijdens onze infosessie over voeding en 
kanker. Je kan ook ervaringen uitwisselen met andere (ex-)kankerpatiënten.
Prijs: gratis



Infosessie: Hoe omgaan met een zware of ongeneeslijke ziekte en de 
behandeling?
Psychologen PSST, AZ Sint-Maarten
De confrontatie met kanker is ingrijpend en brengt heel wat emoties en 
spanning mee. Die stress heeft een negatieve invloed op het herstelproces en 
de levenskwaliteit. De PSST-psychologen organiseren een infosessie voor de 
patiënten en hun naasten om die stress aan te pakken. Relaxatie, mindfulness 
en ‘Acceptance and Commitment Therapy’ (ACT) komen aan bod. Bij de info 
hoort telkens een praktische oefening. Zo kan je zelf beslissen wat er bij je past. 
Bij interesse kan je deelnemen aan het groepsprogramma bestaande uit negen 
opbouwende sessies met lotgenotencontact.
Prijs: gratis

Lotgenotencontact: Samen op weg naar ACT-ie
Psychologen PSST, AZ Sint-Maarten
Tijdens negen groepssessies ga je dieper in op de principes van ‘Acceptance and 
Commitment Therapy’ (ACT). Heb je interesse in de groepssessies? Contacteer 
dan gerust onze psychologen. Het is wel aangeraden om eerst de infosessie ‘hoe 
omgaan met een zware of ongeneeslijke ziekte en de behandeling?’ te volgen.
Prijs: gratis

Cursus: Tot innerlijke rust komen: Kom op tegen Kanker
Lou Cabanier, relaxatieconsulente
Bij de confrontatie met kanker komen veel patiënten in een voortdurende 
toestand van spanning terecht, vaak zonder het te beseffen. Vaak vergeet je wat 
het is om ‘je ontspannen te voelen’. Een vaag gevoel van onbehagen en allerlei 
lichamelijke ongemakken zoals slecht slapen en concentratieproblemen, maken 
dat de behoefte naar rust en ontspanning van lichaam en geest groot is. Tot 
innerlijke rust komen met verschillende technieken, is iets dat iedereen kan leren.
Afspraak: Bezoekersruimte Provinciaal Domein Vrijbroekpark, 
Ridder Dessainlaan, Mechelen
Meer info? Zie aparte brochure
Prijs: gratis



Workshop: Kleur- en stijladvies
Cosmeo+, Annick Jordens, verpleegkundige, podotherapeut, onco-estheticienne
Leer kijken naar kleuren en ga creatief aan de slag met je eigen kleurpalet. 
We zoeken bij elke deelnemer naar de kleuren die hem/haar laten stralen, welke 
kleuren topkleuren zijn uit zijn/haar kleurenpalet en welke kleurencombinaties 
je kan maken. Dit persoonlijke advies kan je bovendien toepassen op je kledij en 
accessoires. Met die nieuwe kennis gaan we virtueel shoppen in onze uitgebreide 
modemagazines en catalogussen. We werken in kleine groepen, zodat er veel 
aandacht is voor de individuele wensen van alle deelnemers. 
Prijs: € 5 voor patiënten en € 15 voor naasten

Wellnessdag
Mentale vermoeidheid tijdens of na een behandeling kan zwaar wegen. Daarom 
organiseert het PSST twee keer per jaar een wellnessdag in een resort voor een 
kleine groep oncologische patiënten. Dat geeft je de kans om alles van je af te 
zetten en volledig tot rust te komen.
Deelname kan enkel na goedkeuring van behandelend arts.
Prijs: gratis

Individuele gelaatsverzorgingen
Daniëlle Vanden Wijngaerd en Maggie Vanende, schoonheidsconsulenten
Als patiënt kan je het ganse jaar terecht bij een schoonheidsconsulente die 
werkt als vrijwilligster in het ziekenhuis. Zij staat klaar om je een individuele 
gelaatsverzorging te geven. De sessie is verzorgend en laat je even ontsnappen 
van de dagdagelijkse drukte. Elke dinsdag en donderdag op afspraak.
Prijs: gratis

Herbalanceringsmassage (onder voorbehoud)
Agnes Kerrebrouckx, verpleegkundige, onco-estheticienne, massagetherapeut
Een herbalanceringsmassage is een zorgmassagebehandeling met een positieve 
werking op alle lichaamsfuncties. Er wordt niet op de spieren gewerkt, maar 
op het herbalanceren van lichaam en geest na uitputting door zware medicatie, 
emotionele problemen of stress. De massage wordt zeer zacht gegeven, 
waardoor het je diepe rust en ontspanning brengt. Het is een manier om de 
patiënt vertrouwen en een gevoel van eigenwaarde te schenken. Met de massage 
streven we ernaar de stressfactoren te verminderen en het emotionele welzijn te 
bevorderen. Op woensdag na afspraak.
Prijs: gratis



Kinderen betrekken bij kanker: een leuke doe-namiddag voor
(klein)kinderen van oncologische patiënten (vijf t.e.m acht jaar - max zes 
deelnemers)
Psychologen PSST, AZ Sint-Maarten
Aan de hand van het boek ‘Grote Boom is ziek’ van Nathalie Slosse gaan we met 
kinderen op een actieve ontdekkingstocht doorheen het ziekenhuis. Zo ervaren 
ze op verschillende afdelingen wat een kankerbehandeling kan inhouden. Nadien  
voorzien we tijd om stil te staan bij indrukken, ervaringen en belevingen. Aan 
de hand van spel en creatieve middelen geven we vorm aan emoties. Plezier 
verzekerd!
Prijs: gratis

Kinderbib
Psychologen PSST AZ Sint-Maarten, route 123 wachtzaal
Op woensdagnamiddag kan je met de psychologen van het PSST bekijken welke 
kinderboeken je kan gebruiken om kinderen te betrekken bij kanker en/of het 
levenseinde. 
Na afspraak op tel. 015 89 16 21
Prijs: gratis

1000 km tegen kanker
Tijdens het Hemelvaartweekend fietsen de medewerkers van de dienst 
radiotherapie opnieuw de 1000 km van Kom op tegen Kanker. 
Supporters welkom!

Infosessie Roots: Wandel- en reisaanbod op maat in binnen- of buitenland 
Olivia Poppe, sociaal werker, begeleider
Olivia Poppe is bezield door zorg en reizen in de natuur. Via inspirerende 
staptochten in binnen- en buitenland helpt ze mensen zichzelf te herontdekken, 
te midden van de rust van de natuur. Tijdens de infosessie kan je kennismaken 
met haar initiatieven.
Meer informatie vind je terug op haar website: www.roots-travel.be
Prijs: gratis



Wandeling Roots
Olivia Poppe organiseert heilzame staptochten en inspiratiemomenten in binnen- 
en buitenland. De focus is het vinden van rust en ruimte bij jezelf. Leer omgaan 
met je eeuwige stroom aan gedachten. Leer relativeren en positief kijken. Door 
middel van de kracht en de stilte van de natuur begeleidt Olivia je naar innerlijke 
rust. We organiseren een korte wandeling in het Mechels rivierengebied ter 
kennismaking. Afsluiten doen we bij een drankje in het natuurpunt.
Afspraak: bezoekerscentrum, Muizenhoekstraat 5, 2800 Mechelen
Prijs: € 5 voor patiënten en € 15 voor naasten

Oncorevalidatie
Revalidatiearts, kinesitherapeut en PSST AZ Sint-Maarten
Het PSST organiseert een revalidatieprogramma dat bestaat uit psycho-educatie 
en conditietraining in nauwe samenwerking met de dienst fysische geneeskunde. 
Het doel is om de re-integratie van patiënten te bevorderen na maanden van 
behandeling en inactiviteit. 
Zie aparte brochure voor meer informatie.
Prijs: betalend, afhankelijk van het RIZIV-statuut

Bewegen op verwijzing
Bewegen op verwijzing biedt de mogelijkheid om samen met een professionele 
coach de stap te zetten naar beweging. Je maakt samen een beweegplan op dat 
past bij jou en je leven. 
Doorverwijzing via de huisarts.
Prijs: betalend, zie extra folder





AZ Sint-Maarten maakt deel uit van de vzw Emmaüs. 

AZ Sint-Maarten
Liersesteenweg 435
2800 Mechelen

tel. 015 89 10 10
fax 015 89 40 10

azsintmaarten@emmaus.be
www.azsintmaarten.be

© vzw Emmaüs AZ Sint-Maarten
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den of voor gebruik in een publicatie is enkel mogelijk na toestemming 
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