Look Good
Feel Better
Tips & adviezen
over uiterlijke
verzorging
bij kanker
Make-up: hoe teken
je wenkbrauwen

Handige
sjaalknooptechnieken!
Kies een pruik
die bij je past

50

Een workshop kost gemiddeld vijftig
euro per deelnemer. Om te zorgen dat er
nog meer vrouwen kunnen genieten van
een workshop is elke financiële bijdrage
zeer welkom.

“Ik keek in
de spiegel
en herkende
mezelf weer”
— Barbara

“Prettige sfeer,

heel ontspannen.

Het is gewoon

fijn om na alle

ellende iets leuks
te doen met

je uiterlijk”

— Elise

20.000

Meer dan twintigduizend vrouwen bezochten
een Look Good Feel Better workshop. Stuk voor
stuk gingen ze met zelfvertrouwen de deur uit.
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Kanker is een ziekte met ingrijpende gevolgen. Lichamelijk
én emotioneel vormt het hele traject van ziek zijn een grote
belasting. Als dan ook je uiterlijk nog eens verandert, kan dat
invloed hebben op je zelfvertrouwen.
Look Good Feel Better wil graag voor alle mensen met kanker
een positieve schakel zijn in het ziekteproces. Even niet bezig
zijn met ziek zijn maar met jezelf beter voelen. Daarom geeft
ons team van beautyprofessionals workshops, informatie en
advies over uiterlijke verzorging bij kanker.
In deze brochure geven we alvast een aantal handige tips over
huidverzorging, make-up, kleding, accessoires en pruiken.

“Ik raad de
workshops aan
iedereen aan.
Het hoort bij het

WORKSHOPS:

Zelf aan de slag
Even samen met andere vrouwen bezig zijn met je uiterlijk.
Dat kan bij de Look Good Feel Better workshops. Onze
beautyprofessionals geven advies over huidverzorging en
make-up. Wat is de beste verzorging voor jouw huid? Hoe
maak je je op wanneer je wenkbrauwen en wimpers zijn
uitgevallen? Een haarwerker geeft informatie over pruiken
en het gebruik van sjaals en andere hoofdbedekking.
Kortom: je gaat zelf aan de slag zodat je stap voor stap
in de vingers krijgt hoe je er weer uitziet als jezelf. En dat
geeft zelfvertrouwen. Deelname aan de workshops is
gratis.

Persoonlijk advies
Het is ook mogelijk om persoonlijk advies of een
individuele behandeling te krijgen. Kijk voor meer
informatie op onze website.

beter worden”

— Jennefer

Onderzoek doen om in de toekomst kanker te bestrijden is ontzettend
belangrijk. Maar als je nú kanker hebt, wil je je graag nú beter voelen.
Jennefer, deelnemer aan een van de Look Good Feel Better workshops heeft
dat mooi verwoord: “Ik raad de workshops aan iedereen aan. Het hoort bij het
beter worden”.
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Gezichtsverzorging
& make-up

Milde reiniging

Make-up

Gebruik voor het schoonmaken van je
gezicht geen zeep, maar een zachte milk
vermengd met lauw water. Verfris je huid
daarna met een lotion. Gebruik altijd
alcoholvrije producten. Wees royaal met
vochtherstellende crèmes.

Met rouge, lippenstift, oogschaduw en
mascara breng je mooie accenten aan in
het gezicht. Goed gekozen kleuren zorgen
ervoor dat je er beter uitziet.

Camouflage

Wenkbrauwen zijn heel belangrijk voor je
gezichtsuitdrukking. Zijn je wenkbrauwen
dun of uitgevallen, werk ze dan bij met een
wenkbrauwpotlood. Zet eerst drie puntjes,
zoals aangegeven in de tekening, en verbind
deze van binnen naar buiten met korte
kleine streepjes. Ook een sjabloontje helpt
bij het intekenen van je wenkbrauwen. Deze
sjabloontjes zijn verkrijgbaar bij drogisterij,
parfumerie, schoonheidsspecialist of
haarwerker.

Kleine littekens werk je vrij doeltreffend weg
met een camouflagestick of -crème. Kies
een kleur die het dichtst bij je huidkleur ligt.
Met foundation of een gekleurde dagcrème
zorg je voor een egale huidkleur. Kies een
kleur die overeenkomt met de huid rond de
kaaklijn of eventueel een tint lichter.
Poeder houdt je make-up langer mooi.
Voor advies kan je terecht bij een
schoonheidsspecialist.

Wenkbrauwen

Vermoeidheid, dikker of
juist magerder worden.
Kringen onder de ogen en
verkleuringen van de huid.
Juist in het gezicht vallen deze
veranderingen op.
Wat kan je hier aan doen?
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Huidverzorging
& nagels

Huid en nagels kunnen extra kwetsbaar zijn tijdens de
behandelingen tegen kanker. Meest voorkomende klachten
zijn een droge huid en broze, verkleurde of geribbelde
nagels. We geven een paar tips voor de juiste verzorging.

Huid
Dep je huid na bad of douche voorzichtig droog. Gebruik
vochtherstellende crèmes en bodylotions. Gebruik
producten voor een gevoelige huid en vermijd scrubben.
Je kan altijd een tester vragen voordat je een product
koopt. Ben voorzichtig met zonlicht en gebruik een crème
met beschermingsfactor. Twijfel je ergens over? Vraag je
specialist advies zolang je onder behandeling bent.

Nagels
Broze of snel brekende nagels kan je het beste kort
houden. Gebruik geen nagellakremover
met aceton. Kunstnagels kunnen je
nagels beschadigen en daardoor
infecties veroorzaken. Vraag
persoonlijk advies bij een
manicure, pedicure of
schoonheidsspecialist.

Kleding en
accessoires
Na een operatie kan je afvallen of juist aankomen.
We geven je graag wat basisregels die helpen bij
het uitzoeken van (nieuwe) kleding.
Tips
✓✓ Verticale strepen maken slanker,
horizontale maken voller.
✓✓ Is je teint door de behandeling veranderd, dan
staan pasteltinten in combinatie met donkere
kleuren vaak beter. Zwart kan je gezicht wat
harder en witter maken.
✓✓ Met kleurige accessoires (zoals sieraden en
sjaals) kan je de aandacht verleggen.
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Haarverzorging

Pruiken
Ga langs bij een haarwerkspecialist als
je je eigen haar nog hebt. Dan is goed te
zien welke coupe en kleur je gewend bent.
Neem iemand mee die jou goed kent en die
weet wat jij belangrijk vindt.

Door de behandelingen kan je haar uitvallen. Dit is bijna
altijd tijdelijk. Wat is de beste verzorging voor je haar?
En hoe kies je een pruik die bij je past?

Laat je goed voorlichten welke pruik het
beste bij je past. Synthetische pruiken
zijn vaak net zo mooi als pruiken van echt
haar. Daarnaast zijn ze lichter van gewicht,
makkelijker in onderhoud en goedkoper.
Wil je geen pruik, dan is er veel mogelijk
met sjaals en mutsjes.

Haar
Behandel je haar met zachtheid.
Was het met handwarm water en
een milde shampoo en maak zo min
mogelijk gebruik van föhn, krultang,
verf of permanent. Slaap op een
satijnachtig kussensloop. Zo wordt
er minder aan je haar getrokken.

Ideeën voor het knopen van je sjaal.

Manier 1

Manier 2
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In zesenzeventig ziekenhuizen
worden workshops Look Good Feel
Better gegeven. Vrouwen die geweest
zijn waarderen de workshop gemiddeld
met een negen.

“Informatief en
zelfwerkzaam.
Je kan zelf
experimenteren
en iedereen kijkt
belangstellend mee.
Erg leuk. Je voelt je
echt beter!”
—Janet

www.lookgoodfeelbetter.nl
Kijk ook eens op onze website.
De agenda biedt een handig
overzicht van alle geplande
activiteiten en workshops.

“Ik heb geleerd om
mijn wenkbrauwen
te tekenen.
Dat betekent voor
mij dat ik met
zelfvertrouwen
de deur uit kan”
—Anita

460

De workshops Look Good Feel Better zijn mogelijk dankzij
ruim vierhonderdzestig beautyprofessionals. Zij zetten zich
belangeloos in om mensen met kanker tips en adviezen te
geven zodat ze zichzelf weer herkennen in de spiegel.
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Wil jij bijdragen?
Look Good Feel Better is volledig afhankelijk van giften.
Vind je ons werk ook zo belangrijk en wil je bijdragen?
Vul dan meteen de donatiekaart in.

“Dankzij Look
Good Feel
Better ga ik
weer met meer
zelfvertrouwen
de deur uit”

Geef mensen met kanker meer zelfvertrouwen!
Gegevens incassant

Stichting Look Good Feel Better
Waterigeweg 31
3703 CM Zeist

Incassant ID
Kenmerkmachtiging

NL 12ZZZ30177205000
LGFB

Naam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dhr. / Mevr.

Adres

......................................................

Postcode & woonplaats

......................................................

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

.... -....-........

E-mailadres

......................................................

Telefoonnummer

......................................................

IBAN rekeningnummer

......................................................

Optie 1: Periodieke donatie

Hierbij machtig ik Stichting Look Good Feel Better tot
wederopzegging af te schrijven:
€ 5,- per maand

€ 2,50 per maand

Anders: € . . . . . . . . per maand.

Optie 2: Eenmalige donatie

Hierbij machtig ik Stichting Look Good Feel Better tot
eenmalige afschrijving van:
€ 50,-

Stichting Look Good Feel Better
Postbus 914, 3700 AX Zeist
Telefoon: +31 (0)30 6971511
E-mail: info@lookgoodfeelbetter.nl
www.lookgoodfeelbetter.nl
Vind ons leuk op
facebook.nl/lookgoodfeelbetterNL
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€ 35,-

€ 25,-

Anders € . . . . . . . .

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Stichting Look Good Feel Better om eenmalig danwel
doorlopend een incasso-opdracht(en) te sturen naar je bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven wegens een
donatie overeenkomstig de opdracht van Stichting Look Good Feel Better. Als je het niet eens bent met deze afschrijving
kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de
voorwaarden.

Datum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Handtekening  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Look Good Feel Better • (030) 697 15 11 • info@lookgoodfeelbetter.nl
IBAN NL40 ABNA 0621 0613 52 • KvK Utrecht 30177205
Stichting Look Good Feel Better is door de Belastingdienst aangewezen
als Algemeen Nut Beogende Instelling.
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Stichting Look Good Feel Better
Antwoordnummer 7111
7300 TC ZEIST

Postzegel
niet
nodig

