VERWENPROJECT

Laat u een avond verwennen. Kies voor een massage, gezichtsbehandeling of voeten- behandeling.
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (CuraMare) verwent mensen met kanker die in het ziekenhuis
een behandeling ondergaan of recent hebben ondergaan.

DOOR WIE
Vrijwilligers die in het dagelijks leven schoonheidsspecialiste, pedicure, voet- en of ontspanningsmasseur zijn, organiseren deze
verwenavond.

MEER INFORMATIE
Informatie over het verwenproject is te verkrijgen
bij de oncologieverpleegkundige
of via verwenprojectflakkee@gmail.com.

HOE ZIET EEN VERWENAVOND ERUIT?
Rond 19.30 uur worden de deelnemers
ontvangen met een kopje koffie of thee. Wilt
u iemand meenemen, dan mag dat natuurlijk.
Vervolgens start de verwenbehandeling voor de
deelnemers. Aan het einde is er tijd voor een
praatje en een glaasje fris.
Een verwenavond is altijd op woensdag en duurt
van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur.

AANMELDEN
Wilt u zich aanmelden, ga dan naar het
aanmeldformulier op www.vanweelbethesda.
nl/ikkomvooreenbehandeling/specialismen/
oncologie#verwenproject
Weten welke verwenbehandelingen we geven?
Kijk op de achterkant.

ONS AANBOD VERWENBEHANDELINGEN

MASSAGEBEHANDELING
Voor uw ontspanning masseren wij uw nek, rug, armen en benen op een professionele massagetafel. Als u regelmatig sport kunt u ook kiezen voor een sportmassage. Bij beide massages houden we rekening met uw privacy en wat u lichamelijk aan kan.

VOETREFLEXZONEMASSAGE
Voetreflexzonemassage is niet alleen weldadig voor uw voeten maar voor het hele lichaam.
Het is weldadig bij bijvoorbeeld tintelingen, verstramming van de huid, een doof gevoel en
pijnlijke handpalmen en/of voetzolen.

PEDICURE
Een medisch pedicure verzorgt uw voeten. Ze knipt en vijlt uw nagels, verwijdert eelt en
verzorgt uw voeten en benen met lotion of olie. Als u wilt dat ook uw nagels worden gelakt,
neem dan uw eigen nagellak mee.

SCHOONHEIDSSPECIALIST
Een ontspannen behandeling met onder andere een oppervlakte- dieptereiniging van het gezicht en een masker, aangepast aan uw huidtype. Een scrub en massage van de handen, met
tot slot een lotion en nachtverzorging.

VERWENAVONDEN 2019
13 maart, 15 mei, 19 juni, 25 september en 13 november
LOCATIE
De verwenavond is in de fysiotherapiepraktijk Van den Berg, Vroonweg 10 Dirksland.
AANMELDEN
www.vanweelbethesda.nl/ikkomvooreenbehandeling/specialismen/
oncologie#verwenproject

