
Uitnodiging

Geachte donateur,

ProstaatKankerStichting.nl (PKS) heeft als doelstelling lotgenoten te ondersteunen door het 
geven van informatie en voorlichting en door lotgenotencontact te bieden. Daarnaast 
behartigt PKS de belangen van prostaatkankerpatiënten en hun naasten en stimuleert de 
stichting relevant wetenschappelijk onderzoek. 

Met dit doel organiseert PKS ieder jaar de Landelijke Donateursdag. Dit jaar zal deze 
bijeenkomst plaatsvinden in de Agnietenhof in Tiel op donderdag 11 oktober. Wij zouden 

het fijn vinden om u daar te ontmoeten en nodigen u en uw partner van harte uit voor 
deelname aan het programma. Ook dit jaar belooft het een interessante dag te worden. 

Uit de evaluatie van vorig jaar hebben we een aantal punten meegenomen, waardoor we hopen 
dat het programma nog beter aansluit bij uw verwachtingen.    

Net als vorig jaar hebben we ervoor gekozen om u aan het eind van de ochtend te ontvangen, zodat u niet 
in de ochtendspits hoeft te reizen. Verder bleek vorig jaar dat de tijd voor het partnerprogramma te kort was. 
Dit jaar is dr. Henk Elzevier gevraagd om een vervolg op het partnerprogramma te begeleiden. Uiteraard 
komt ook een aantal medische onderwerpen aan bod, zoals ‘Wat te doen als PSA oploopt?’, ‘Erfelijkheid bij 
prostaatkanker’ en ‘Immunotherapie’. We zijn verheugd dat we een prostaatkankerpatiënt als spreker hebben. 
Rien Knol, bestuurslid, vertelt over zijn werkzaamheden voor PKS en presenteert een succesvol project.  

In 2017 heeft PKS haar visie op de toekomst van prostaatkankerzorg gepresenteerd. Spreekstalmeester 
Harm Kuipers zal een korte toelichting geven over de huidige stand van zaken met betrekking tot deze visie.

Kortom, het belooft opnieuw een prachtige en leerzame dag te worden. Schrijf u snel in, want 
VOL = VOL. Graag tot ziens op donderdag 11 oktober in de Agnietenhof te Tiel! 
Tijdig ontvangt u per brief meer informatie.

P.S. Vergeet niet aan te geven of uw partner wel of niet mee wil doen aan het partnerprogramma. 
       Want ook daarbij geldt VOL=VOL. 

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

ONDERGETEKENDE SCHRIJFT ZICH IN VOOR DE DONATEURSDAG OP 
DONDERDAG 11 OKTOBER 2018 IN TIEL

Voorletters:   tussenvoegsel:   Achternaam:                   m/v* 

Adres: 

Postcode:    Woonplaats: 

Telefoon: 

E-mail:           

Ik ben   q wel  q geen donateur 

Ik neem  q wel  q geen partner of gast mee: 

Voorletters:   tussenvoegsel:   Achternaam:                   m/v* 

Partner doet q wel q niet mee aan parallelprogramma van Dr. Henk Elzevier 

Speciale wensen (bijvoorbeeld dieet of rolstoel):

Ik zal de deelnemersbijdrage €            overmaken op NL90INGB0006206109. 

Antwoordkaart

Donderdag 11 oktober 2018

Agnietenhof, Tiel

Donateursdag 2018



Programma

Praktische informatie

Antwoordkaart

ProstaatKankerStichting.nl
Antwoordnummer 4171

3500 VB Utrecht

Postzegel
niet nodig

11.30 uur  Ontvangst met koffie en broodje

12.30 uur  Opening Kees van den Berg, voorzitter PKS

12.40 uur  Inleiding programma
  Harm Kuipers, dagvoorzitter en vrijwilliger PKS

13.00 uur  Na mijn behandeling loopt het PSA op: wat nu?
  Dr. Michiel Sedelaar, oncologisch uroloog Radboudumc

13.45 uur  Eén mutatiedrager vinden is een familie redden
  Over het belang van erfelijkheidsonderzoek bij prostaatkanker
  Désirée Hairwassers, Oncogen en Dr. Margreet G.E.M. Ausems, 
  klinisch geneticus UMC Utrecht

14.30 uur  PAUZE

  15.15 uur Parallelprogramma voor partners 
    Seksualiteit en prostaatkanker
    Dr. Henk Elzevier, uroloog-seksuoloog LUMC

15.15 uur  Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van prostaatkanker
  Dr. Martijn Lolkema, internist-oncoloog Erasmus MC 

16.00 uur  De prostaatkankerpatiënt als vrijwilliger
  Rien Knol, bestuurslid PKS

16.45 uur  Afsluiting met aansluitend borrel

Doelgroep
Lotgenoten en hun naasten, donateurs, medici, paramedici en genodigden.

Kosten
De eigen bijdrage voor donateurs is € 10,- en voor de partners € 5,-. We verzoeken de 
eigen bijdrage over te maken op NL90INGB0006206109 onder vermelding van uw naam en 
donateursdag 2018. 

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
Agnietenhof Tiel, St Agnietenstraat 2, 4001 NB Tiel


