1ste sessie

zaterdag 16 januari 2021

9u30 tot 11u

Introductie tot melanoom en zijn behandelingen
(An Bosschaert _ UZ Gent)
Deze cursus bereidt je voor op de sessies van de studiedag of frist je kennis terug op. Wat is net een
melanoom? Hoe verspreidt een melanoom zich? Welke behandelingen zijn er en hoe werken ze?
Je raakt (opnieuw) vertrouwd met de begrippen die verder gebruikt zullen worden tijdens de andere
sessies.

2de sessie

zaterdag 23 januari 2021

9u tot 10u15

Zelfonderzoek
(dr Thomas Maselis_Euromelanoma)
“Heel wat mensen, en zeker oudere patiënten, aarzelen om naar de dokter te gaan en stellen
niet-essentiële onderzoeken uit”, kaart Thomas Maselis, Belgisch voorzitter van
Euromelanoma, aan. “Daardoor blijven tal van huidkankers onopgemerkt en stijgt het risico
op een slecht ziekteverloop. Vandaar onze levensbelangrijke oproep: check je huid en bezoek
bij twijfel je huisarts of dermatoloog.” (bron HLN)
We voeren de daad bij het woord en laten dr Maselis nog eens de basisbeginselsen op een
rijtje zetten. Waar moet je op letten bij het zelf checken van je huid? Hoe kan je aan
zelfonderzoek doen? Hoe kan een partner daar misschien bij helpen?
We trekken de lijn door naar de klieren. Welke plekken van mijn lichaam kan ik zelf
onderzoeken? Waar moet ik op letten?
We trachten wat tips mee te geven om zelfcontrole te stimuleren en zo sneller de juiste hulp
(dermatoloog/dokter) in te schakelen. Blijf op controle gaan!

3de sessie

zaterdag 23 januari 2021

10u30u tot 11u30u

Vraag en antwoord sessie
(prof dr Bart Neyns_UZ Brussel + prof dr Jeroen
Mebis_Jessa Ziekenhuis)
Stel al de vragen die je nog niet durfde stellen of waar geen tijd voor was tijdens een
consultatie? Wat wil je nog weten? Wat begrijp je niet zo goed?
Om de sprekers wat voor te bereiden, zouden we graag al wat vragen op voorhand hebben. Je
kan deze altijd mailen naar tom@melanoompunt.be.
Enkel wie kijkt via zoom kan tijdens de sessie een vraag stellen via chat. Je kan onderaan
inschrijven.

4de sessie

zaterdag 30 januari 2021

10u15 tot 11u15

Palliatieve zorg
(Inne Leuris_Palliatieve Hulpverlening Antwerpen)

Palliatieve zorg biedt de zieke en zijn naasten een zo groot mogelijke
levenskwaliteit en een maximale autonomie. Palliatieve zorg is erop gericht de
kwaliteit van het leven van de patiënt en zijn naasten en mantelzorgers voor
een zo lang mogelijke periode te waarborgen en te optimaliseren.
Voor een begeleiding van deze patiënten wordt multidisciplinaire totaalzorg
gewaarborgd op fysiek, psychisch, sociaal, moreel, existentieel en
desgevallend spiritueel vlak.
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen werpt voor ons een licht op wat palliatieve
zorg is en wat het voor een patient en familie kan betekenen.

