Informatiebijeenkomst
niet-uitgezaaide prostaatkanker
Wanneer en hoe laat
Woensdagavond 2 oktober 2019
19:00 – 21:30 uur

Waar
Wesselzaal van ziekenhuis Tergooi, locatie Hilversum
Van Riebeeckweg 212, Hilversum

Voor wie
Voor mannen, eventueel met hun partner of andere naasten, die te maken hebben met niet-uitgezaaide
prostaatkanker.

Wat
Deze avond gaat over niet uitgezaaide prostaatkanker, de behandelmogelijkheden en de gevolgen die ziekte
en behandeling kunnen hebben voor patiënten en hun partners.
In de regio werken Tergooi, UMC Utrecht, Antoni van Leeuwenhoek en Meander Medisch Centrum nauw
samen bij het behandelen van mannen met prostaatkanker. Professionals uit deze instellingen geven u deze
avond medische en verpleegkundige informatie. Inloopcentrum Viore en de ProstaatKankerStichting hebben
veel kennis en ervaring op het gebied van leven met prostaatkanker en de (psychosociale) gevolgen. Ook dat
komt aan bod.

Programma
18:30 uur
19:00
19:10
19:20
19:30
19:50
20:10
20:30
20:50
21:00
21:30

Ontvangst met koffie en thee
Opening door avondvoorzitter Maarten van Elst, verpleegkundig specialist
oncologische urologie, UMC Utrecht
Wat kan Viore, centrum voor iedereen die leeft met kanker, voor u betekenen?
Miranda van den Eijnden, directeur Viore
Wat kan de ProstaatKankerStichting voor u betekenen?
Piet Braal, regiovertegenwoordiger ProstaatKankerStichting
Hoe komt de diagnose prostaatkanker tot stand?
Dr. Maurits Barendrecht, oncologisch uroloog Tergooi
Radiotherapie en hormoontherapie bij prostaatkanker en de bijwerkingen
Dr. Wouter Vogel, radiotherapeut en nucleair geneeskundige Antoni van Leeuwenhoek
Pauze
Operatie bij prostaatkanker en de bijwerkingen
Dr. Flip Jansen, oncologisch uroloog Tergooi
Mogelijke gevolgen voor seksualiteit
Petri Oost, urologisch oncologieverpleegkundige en gespecialiseerd verpleegkundige
seksuologie Tergooi
Vragen aan het forum o.l.v. Maarten van Elst
Vragen vanuit de zaal aan de sprekers
Afronding en uitnodiging tot napraten met een drankje

Aanmelden
Deelname is gratis. Er is voldoende parkeergelegenheid (niet gratis).
Als u wilt deelnemen, dan kunt u dit doorgeven door te mailen naar info@viore.org of door te bellen naar
Viore, tel. 035 685 35 32. Vermeld alstublieft met hoeveel personen u komt.

