
 

       

praat(v)uurtje 

Beste patiënt, 

 

 

Graag nodigen wij je uit voor een gezellig samenzijn met medepatiënten. 

 

Het is de eerste keer dat wij een ontmoeting organiseren voor lotgenoten omdat er vraag is 

naar een langer contact. Er is dan meer tijd dan de wekelijkse, korte ontmoetingen voor of na 

de behandelingen bij Oscare. Het gaat hier niet over een therapeutische groepsessie.  

Het is wel een avond om elkaar aan te spreken en mensen te bevragen die al verder in hun 

revalidatieproces staan of op hetzelfde moment hun nazorgtraject gestart zijn.  

 

De bedoeling is dat we dit praat(v)uurtje een 4x per jaar organiseren, indien er voldoende 

opkomst is. Afhankelijk van de noden kunnen er andere activiteiten georganiseerd worden. 

Er zullen steeds nieuwe patiënten worden aangeschreven om te kunnen deelnemen in de 

toekomst. 

 

De samenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 17 februari 2017 van 19u30 tot 22u00 te 

Oscare (Van Roiestraat 18 – 2170 Merksem). Ook de partners zijn welkom op deze avond. 

Deelname is gratis, inschrijven is wel verplicht en kan tot en met 10 februari 2017. 

 

Inschrijven kan via e-mail of door onderstaande strook terug te sturen naar Oscare per post. 

De plaatsen zijn beperkt, dus raden wij je aan om zo snel mogelijk in te schrijven. Je krijgt na 

inschrijving nog een bericht ter bevestiging per mail of per telefoon. Wij hopen dat je erbij kan 

zijn! 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Jan Van Bastelaere   Sophie De Vylder   Tina Visser 

ex-patiënt    psychologe    zorgcoördinator 

 

Voor verdere vragen en informatie kan je terecht bij Tina Visser (03/217 78 09 – tina.visser@zna.be) 

of Bieke Pleysier (03/ 640 10 80 – bieke.pleysier@oscare.be). 

Inschrijven kan t.e.m. 10 februari 2017 

 

Ik (naam)……………………………………………………………………………………………….. 

wens graag deel te nemen aan de ontmoeting ‘praat(v)uurtje’ op vrijdag 17 februari 2017 in 

Oscare. 

Mijn telefoonnummer:………………………………en/of e-mail:…………………………………… 

Kruis aan: 

o Ik kom met partner 

o Ik kom zonder partner 


