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Lymfoedeem in de kijker op Dag tegen Kanker in AZ Jan
Palfijn Gent
Gent – Op donderdag 17 oktober organiseert Kom op tegen Kanker de jaarlijkse Dag Tegen Kanker.
Het algemeen ziekenhuis Jan Palfijn Gent neemt deel aan Dag Tegen Kanker en koos lymfoedeem
als thema dit jaar. Donderdag kunnen (ex-)kankerpatiënten, familie en bezoekers in Jan Palfijn terecht
voor tal van activiteiten, infostands, akoestische muziek en voordrachten. Met de initiatieven wil het
ziekenhuis patiënten met kanker en hun omgeving een hart onder de riem steken.
Revolutionaire heelkundige behandeling van lymfoedeem
Tijdens Dag Tegen Kanker zijn er tussen 13 en 15 uur verschillende lezingen en voordrachten over
lymfoedeem. Bij lymfoedeem gaat vocht zich plaatselijk ophopen in de onderhuidse weefsels. Ook bij
bestraling kunnen de lymfevaten beschadigd raken waardoor lymfoedeem optreedt. Wereldwijd lijden
250 miljoen mensen eraan. Heel wat vrouwen hebben na een borstkankerbehandeling last van deze
aandoening. Lymfoedeem heeft vaak een grote en blijvende impact op hun dagelijkse leven maar is
nog te weinig bekend waardoor patiënten soms het gevoel hebben dat ze alleen staan of zich
onbegrepen voelen. Lymfoedeem kan overigens ook mannen treffen of het gevolg zijn van een andere
aandoening of trauma. Dr. Heidi Debels, plastisch chirurg en experte in de heelkundige behandeling
van lymfoedeem bij AZ Jan Palfijn Gent, geeft tijdens Dag Tegen Kanker een voordracht over deze
aandoening en de mogelijke behandelingen. Dr. Debels licht o.a. toe hoe recent grote vooruitgangen
geboekt zijn met lymfoedeem microchirurgie. Patiënten kunnen die dag ook een live visualisatie van
de lymfebanen laten maken op het getroffen lidmaat via een ICG camera.
Yoga, muziek en info
Jan Palfijn trapt de Dag Tegen Kanker ’s morgens al af met een kick-off bewegingsmoment in de grote
inkomhal van het ziekenhuis (om 10.30 uur). Alle bezoekers en medewerkers krijgen die dag ook het
gele lintje van Kom op tegen Kanker opgespeld. Om 11 uur is er een verwenmoment met herstellende
yoga voor (ex-)kankerpatiënten. Doorlopend zijn er tussen 11 en 15 uur infostands in de inkomhal met
live akoestische muziek van Stef Delbaere en gratis thee.
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