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Zaterdag 27 augustus van 10.00 tot 14.00 uur organiseren Apotheek De Klipper, Fysio+Fit
Medische Training en Haarinstituut Westland een oncologie-informatiemarkt op het
Zorgplein Zandeveltplein 1-3. De drie organisaties houden zich veel bezig met de behandeling en begeleiding van oncologische patiënten. Vanuit de patiënten en hun naasten wordt
vaak aangegeven dat ze veel naar het ziekenhuis moeten voor onderzoeken en behande-

ling en dat dit een behoorlijke impact heeft op het dagelijks leven. Een aantal zaken is
onlosmakelijk verbonden met het ziekenhuis, zoals de medische behandeling.

Er zijn echter meer zaken dan alleen de medische behandeling waar een oncologische
patiënt mee te maken krijgt. Deze zijn niet alleen in de stad, maar ook een stuk dichter bij
huis te verkrijgen. Door samen te werken met elkaar, is het idee ontstaan om patiënten in
het Westland te informeren over de zorg die dicht bij huis te halen is. Dit willen wij doen
door middel van een oncologie-informatiemarkt.
Tijdens deze dag zijn er verschillende Westlandse zorg.professionals aanwezig die informatie geven over hetgeen zij te bieden hebben aan zorg rondom de oncologische patiënt.
Naast de organisatie werken mee de oncologie-verpleegkundigen van Careyn, Careyn
Diëtetiek, logopedie Faciales, Woman Care Westland, Stiploket Westland, huidtherapie
Clara Feenstra, apotheek het Oude Land, Carma inloophuis,de Kikkeropfleurdoos, stichting Melanoom en Kwadraad Maatschappelijke dienstverlening.
Tijdens de informatiemarkt wordt er om 11.30 uur een medische lingerie en badmodeshow
verzorgd door Woman Care Westland. Om de dag verder aan te kleden is er live muziek die
ten gehore gebracht wordt door een aantal getalenteerde conservatoriumstudenten.
Bent u ook benieuwd naar de zorg die er dicht bij huis voor u klaar staat? Dan heten Lia
Dekker van apotheek De Klipper, Ellen Vollering, oncologie-fysiotherapeut bij Fysio+Fit en
Fysio+Zo, en Kitty Verhagen van Haarinstituut Westland u van hafte welkom op de
Westlandse oncologie-informatiemarkt op zaterdag 27 augustus.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de organisatoren: Fysio+Fit
Medische Training, telefoon 0174-414596 / e-mail mt@fysio-enzo.nl, Apotheek De Klipper,
telefoon 0174-417227 / e-mail info@apotheekdeklipper.nl, Haarinstituut Westland, telefoon
01 7 4-621936 / e-mai I i nfo@haari nstitu utwestland. n I

