Beroep

Geboortedatum 		

Voorletters

m/v*

een bedrag van 		

Datum: 				Handtekening

af te schrijven.

nummer 				

(minimaal € 30,00)

Ondergetekende verleent hierbij eenmalige machtiging om van zijn/haar IBAN

Meldt zich aan als lotgenoot/donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige
bijdrage geldt van minimaal €30,=. Graag de bijdrage overmaken op rekening
NL90INGB0006206109 t.n.v. ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht.

Van ProstaatKankerStichting.nl gehoord via

E-mailadres

plaats

Telefoonnummer 		

Postcode

Adres 			

N23 uitgave november 2015

STEUN ONS EN WORD DONATEUR

Naam 				

Noteer uw IBAN-nummer, naam,
adres, postcode + woonplaats en
datum op de machtiging, zet uw
handtekening eronder en stuur uw
machtiging naar ons toe.

Een eenmalige automatische
afschrijving kan pas plaatsvinden
als u daar zelf toestemming voor
geeft.

EENMALIGE AUTOMATISCHE
AFSCHRIJVING

Prostaatkanker...
wat nu?
Informatie voor patiënten en hun naasten

Informatie en lotgenotencontact

maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 – 12.30 uur
dinsdag, donderdag van 19.00 – 21.00 uur

Telefoon (gratis) 0800 – 9992222

E-mail: lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl

www.prostaatkankerstichting.nl
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht • e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
• telefoon: 088-0029768

Je kunt bij de PKS terecht voor vragen, informatie of ondersteuning op:
• Medisch-technisch gebied: bijvoorbeeld met vragen over de behandeling
of medicijnen,

• Behoeften van materiële aard: bijvoorbeeld ondersteuning bij
verzekeringskwesties en financiële problemen ten gevolge van minder
inkomen.

Vrijwilligers gezocht!
Vanwege de steeds actievere rol van de PKS zijn we op zoek naar mensen
die ons team van ruim 100 vrijwilligers komen ondersteunen. Wil jij ook je
steentje bijdragen en andere mensen met prostaatkanker op weg helpen?
Stuur dan een mailtje naar het secretariaat:
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl

ProstaatKankerStichting.nl (PKS)
wil er zijn om mannen die
geraakt zijn door prostaatkanker
te vinden en te verbinden, ze
te informeren en samen de
kwaliteit van leven van patiënten
en hun naasten te verbeteren.

Postzegel niet
nodig

Wat doet de PKS verder?
Een belangrijke taak van de PKS is het verbeteren van zorg en de kwaliteit
van leven voor mannen met prostaatkanker. De PKS is een belangrijke
partner bij het overleg met behandelaars en zorgverzekeraars. Zo maakt
de PKS afspraken met urologen over de eisen waaraan goede zorg
moet voldoen en overlegt de PKS met verzekeraars over beschikbare
behandelingen en de vergoeding hiervan. Op de website van de PKS
vind je de patiëntenwijzer die laat zien of een ziekenhuis wel of niet aan
de kwaliteitseisen van de PKS voldoet. De richtlijn voor de behandeling van
prostaatkanker is mede tot stand gekomen met medewerking en inspraak
van de stichting. De PKS stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe
medicijnen en behandelingen en zorgt ervoor dat die informatie bij je
terecht komt.

Donateur worden is heel gemakkelijk. Ga naar de site
www.prostaatkankerstichting.nl en klik onder ‘steun ons’ op de button om
donateur te worden of stuur de ingevulde aangehechte antwoordstrook op.

Antwoordnummer 4171
3500 VB UTRECHT

• Psychosociaal gebied: bijvoorbeeld vragen over hoe je het beste kunt
omgaan met de gevolgen van prostaatkanker, gevolgen voor je relatie of
met reacties uit je omgeving,

STEUN ONS EN WORD
DONATEUR

ProstaatKankerStichting.nl
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) is de patiëntenorganisatie van en voor
mannen met prostaatkanker en hun naasten.

Steun ons en word donateur
Met de steun van donateurs kan
ProstaatKankerStichting.nl zich nóg beter inzetten
voor de belangen van prostaatkankerpatiënten.
Voor een minimum bijdrage van €30,00 per jaar
word je donateur van de stichting, krijg je het
Prostaatkankerlogboek en ontvang je vervolgens
4 x per jaar het magazine Nieuws.

Met de steun van donateurs kan
ProstaatKankerStichting.nl zich
nóg beter inzetten voor de belangen van prostaatkankerpatiënten.

De vrijwilligers zijn bereikbaar via 0800-9992222 (maandag, woensdag en
vrijdag van 10.00-12.30 uur en op dinsdag en donderdag van 19.00-21.00
uur). En via mail lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl

Voor een minimale bijdrage van
€ 30,00 per jaar word je donateur
van de stichting en krijg je het
Prostaatkankerlogboek.

Prostaatkanker is een ernstige ziekte. Per jaar overlijden er ongeveer
2.500 mannen aan prostaatkanker. De meeste van deze mannen sterven
overigens niet uitsluitend aan prostaatkanker, maar aan andere ziekten.
Prostaatkanker komt meestal voor bij mannen van 65 jaar en ouder,
maar tegenwoordig komt de ziekte steeds vaker voor bij jongere
mannen vanaf 40 - 45 jaar.

Vul de antwoordkaart in en stuur
deze op (postzegel niet nodig)

Daarnaast kun je als patiënt of naasten voor informatie en vragen terecht
bij de PKS. Bijvoorbeeld tijdens een van de regionale of landelijke
voorlichtingsavonden of via direct contact bij een van de vrijwilligers van de
stichting. Zij hebben persoonlijk ervaring met prostaatkanker en kunnen je
inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen van leven met de ziekte.

ING Bankrekening nr.
NL90INGB0006206109

Prostaatkanker
Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen.
In 2015 leven er in Nederland 74.000 mannen met prostaatkanker.
Elk jaar horen 10.000 mannen dat zij prostaatkanker hebben. Dat zijn
er bijna 200 per week.

