16.30 uur
Cryochirurgie		
		
Dr. H. Vergunst,
		uroloog, Canisius
		Wilhelmina Ziekenhuis
		Nijmegen

Partnerprogramma in aparte zaal
Seksuologie
wat betekent dat voor
de partner?
Dr. H.W. Elzevier,
uroloog LUMC

17.00 uur
Afsluiting 		
met aansluitend borrel, muzikaal omlijst door
					Noorhollands Ouderenorkest

*doorhalen wat niet vantoepassing is

overmaken op NL90INGB0006206109.

m/v*

Antwoordkaart

Ik zal de deelnemersbijdrage €

16.00 uur
Radium 223
		
Dr. J. Lavalaye,
		nucleair
		geneeskundige,
		St. Antonius
		Ziekenhuis

Dr. H.W. Elzevier, uroloog LUMC

Speciale wensen (bijvoorbeeld dieet of rolstoel):

15.15 uur
Seksualiteit en
		prostaatkanker		

Partner volgt wel/niet het parallelprogramma.

13.00 uur
Voeding			
Prof.dr. A.H.J. Mathijssen,
					internist-oncoloog-klinisch 			
					farmacoloog Erasmus MC
				
13.45 uur
PSMA, van diagnostiek Dr. A.G. van der Heijden,
		naar behandeling
oncologisch uroloog Radboudumc		
						
14.30 uur
PAUZE

Achternaam:

Harm Kuipers, dagvoorzitter en vrijwilliger PKS

Voorletters en tussenvoegsel:		

Inleiding programma

Ik neem wel/geen* partner of gast mee:

12.40 uur

Ik ben wel/geen* donateur

Kees van den Berg, voorzitter PKS

Woonplaats:

Opening 		

E-mail: 						

Namens het bestuur van ProstaatKankerStichting.nl,
Kees van den Berg, voorzitter

12.30 uur

Telefoon:

Graag tot ziens op woensdag 1 november in Ede!

met koffie en broodje

Postcode: 		

Om u de kwaliteit en professionaliteit te
bieden die u gewend bent, is PKS dit jaar voor
het eerst genoodzaakt een eigen bijdrage
aan de deelnemers te vragen. We hopen dat dit voor u
geen belemmering vormt om te komen. Omdat het aantal
bezoekers aan een maximum is gebonden, adviseren wij u
tijdig in te schrijven, want vol = vol.

Ontvangst 		

Adres:

Ook dit jaar belooft het een interessant
programma te worden. De behandeling van
prostaatkanker is in beweging en kan gericht
zijn op genezing, het remmen/verminderen
van de ziekte of op het voorkomen van
klachten om uiteindelijk een zo goed mogelijke kwaliteit
van leven te bereiken. We zijn dan ook zeer verheugd
met de gerenommeerde sprekers die voor die dag op het
programma staan. De volgende onderwerpen komen o.a.
aan bod: voeding, PSMA, seksualiteit en prostaatkanker,
Radium-223 en cryochirurgie. Nieuw dit jaar is dat we in het
programma een apart onderdeel hebben opgenomen voor
de partners van prostaatkankerpatiënten. Wij verzoeken u
dan ook om bij uw aanmelding aan te geven of uw partner
aan dit aparte programma wil deelnemen.

11.30 uur

Achternaam: 							

Als donateur van ProstaatKankerStichting.nl (PKS)
helpt u ons bij ons werk om lotgenoten te ondersteunen met informatie en lotgenotencontact, hun
belangen te behartigen en voor prostaatkanker
relevant wetenschappelijk onderzoek te
ondersteunen. Eén van de middelen om onze doelstellingen
te realiseren, is de organisatie van de donateursdag.
Dit jaar vindt deze landelijke bijeenkomst plaats in ReeHorst
te Ede op woensdag 1 november a.s.
waarvoor wij u en uw partner van harte
uitnodigen. Dit jaar is ervoor gekozen om u
aan het eind van de ochtend te ontvangen,
om de ochtendspits te vermijden.

Begin juni heeft PKS voor al haar stakeholders binnen de
prostaatkankerzorg het symposium “Visie op de toekomst
van prostaatkankerzorg in Nederland” georganiseerd.
Met deze visie pleit PKS voor gelijkwaardige toegang
tot state-of-the-art prostaatkankerzorg voor alle
prostaatkankerpatiënten in Nederland, zodat deze
patiënten meer kans maken op overleving en een betere
kwaliteit van leven. Binnen het zorgveld is momenteel
een beweging gaande richting vergaande concentratie
van prostaatkankerzorg. Met haar visie ondersteunt PKS
deze beweging van harte en streeft na dat
diagnostiek, behandeladvies, behandeling en
nazorg uitsluitend worden uitgevoerd door
multidisciplinaire teams waarin alle betrokken
professionals zijn gesubspecialiseerd in
prostaatkanker. Tijdens het programma wordt
zowel het symposium als de visie kort belicht.

Voorletters en tussenvoegsel:

Geachte donateur,

ONDERGETEKENDE SCHRIJFT ZICH IN VOOR DE DONATEURSBIJEENKOMST
OP WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017 IN EDE

Programma

Postzegel
niet nodig

PRAKTISCHE INFORMATIE

ProstaatKankerStichting.nl
Antwoordnummer 4171
3500 VB Utrecht

Doelgroep
Lotgenoten en hun naasten, donateurs, medici, paramedici en genodigden
Kosten
De eigen bijdrage voor donateurs is € 10,00 en voor de partner € 5,00.
We verzoeken u de eigen bijdrage over te maken op NL90INGB0006206109
t.n.v. ProstaatKankerStichting.nl onder vermelding van uw naam en
donateursdag 1 november.
Inschrijving
U kunt zich inschrijven door de antwoordkaart in te vullen en op te sturen
naar ProstaatKankerStichting.nl. U kunt zich ook inschrijven via
www.prostaatkankerstichting.nl.
U ontvangt een bevestiging van inschrijving met routebeschrijving.
Schrijf u snel in, want vol = vol.
Locatie:
ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede
ReeHorst ligt op slechts 250 meter afstand van treinstation
Ede-Wageningen en op 5 minuten rijden vanaf de A12 en A30.

Woensdag
1 november 2017
ReeHorst Ede
ProstaatKankerStichting.nl
Woensdag 1 november 2017
ReeHorst Ede

