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Vrijdag
10 juni 2022
AFAS Theater
Leusden

Landelijke
Donateursdag
2022
Aanmelden?

Scan de QR code en meld u
eenvoudig online aan!

Beste donateur,
De Prostaatkankerstichting bestaat dit jaar
25 jaar. Om dit heuglijke feit te vieren,
organiseren we onze landelijke Donateursdag
op vrijdag 10 juni in het nieuwe AFAS Theater
te Leusden, hopelijk zonder enige Covid-19
maatregelen.
Deze bijeenkomst is één van de middelen
om onze doelstellingen te realiseren: informatievoorziening,
belangenbehartiging, het bevorderen van wetenschappelijk
onderzoek en lotgenotencontact.
Ter gelegenheid van ons jubileum vindt de algemene
ledenvergadering van Europa UOMO dit jaar in Nederland
plaats. Europa UOMO is de organisatie waar 27 Europese
patiëntenorganisaties voor mannen met prostaatkanker bij zijn
aangesloten, waaronder de Prostaatkankerstichting. Een mooie
gelegenheid om onze Donateursdag hiermee te combineren. De gasten
die we namens Europa UOMO mogen verwelkomen, kunnen dan ook bij
de Donateursdag aanwezig zijn.
Vrijdag 10 juni belooft een interessante dag te worden met
gerenommeerde sprekers die actuele thema’s behandelen.
Na aankomst in het prachtige theater wordt u in de gelegenheid
gesteld lezingen te volgen over 25 jaar Prostaatkankerstichting, vroege
opsporing van prostaatkanker en de nieuwe mogelijkheden in de
behandeling van prostaatkanker.
Uiteraard krijgt u voldoende gelegenheid om tijdens de ontvangst,
pauze of borrel in contact te komen met lotgenoten en informatie in te
winnen bij de stand van de Prostaatkankerstichting.
Er zijn zoals gezegd ook gasten uit het buitenland in de zaal aanwezig,
maar de presentaties worden in het Nederlands gehouden. Omdat het
aantal bezoekers aan een maximum is gebonden, adviseren wij u tijdig
in te schrijven, want vol = vol.
Graag tot ziens op vrijdag 10 juni in het nieuwe AFAS Theater te
Leusden!
Namens het bestuur van Prostaatkankerstichting,
Kees van den Berg, voorzitter

10.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

PROGRAMMA
Donateursdag

11.00 uur
Welkom
		Kees van den Berg, voorzitter Prostaatkankerstichting
11.10 uur
Opening door dagvoorzitter
		Erik van Muilekom, verpleegkundig specialist AGZ,
		
Antoni van Leeuwenhoek
11.15 uur
25 jaar Prostaatkankerstichting: van patiënt naar
		gelijkwaardige professional
		Dr. ir. Guus de Vries, voorzitter Raad van Advies
		Prostaatkankerstichting
11.30 uur
Vroege opsporing van prostaatkanker
		Prof. dr. Monique Roobol-Bouts, hoogleraar besliskunde in de 		
		
urologie en epidemioloog, Erasmus MC
		Prof. dr. Hein van Poppel, European Association Urology,
		KU Leuven
12.15 uur
Afsluiting ochtendprogramma
		Herman Zondag, namens AFAS Theater
12.30 uur

Lunch

13.45 uur
Nieuwe mogelijkheden van bestralingstherapie MR-Linac
		Prof. dr. ir. Jan Lagendijk, hoogleraar Klinische fysica
		UMC Utrecht
		
Dr. Jochem van der Voort van Zyp, radiotherapeut-oncoloog
		UMC Utrecht
14.15 uur
Ontwikkelingen op het gebied van de systemische
		
behandeling bij uitgezaaide prostaatkanker
		Dr. Niven Mehra, internist oncoloog Radboudumc
14.45 uur

Theepauze

15.15 uur
Mogelijkheden van lutetiumbehandeling bij mannen met
		uitgezaaide prostaatkanker
		Dr. Jules Lavalaye, nucleair geneeskundige,
		
St. Antonius Ziekenhuis
15.45 uur
Kwaliteit van leven en prostaatkanker. EUPROMS studie
		André Deschamps, voorzitter Europa UOMO
16.15 uur

Muzikale afsluiting door pianist Jan Vayne

16.45 uur

Drankje

Praktische
informatie

Voor wie
Lotgenoten en hun naasten, donateurs en
genodigden
Kosten
Voor donateurs en hun partner/gast is deelname
gratis. Indien u nog geen donateur van de
Prostaatkankerstichting bent, kunt u zich eveneens
voor onze Donateursdag aanmelden, mits u
uiterlijk 1 mei 2022 donateur wordt. De minimale
donateursbijdrage is € 35,- per jaar.
Zie www.prostaatkankerstichting.nl bij ‘Steun ons’ of
neem contact met ons op via
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl

Scan de QR code en meld u
eenvoudig online aan!

Inschrijving
U kunt zich inschrijven voor de Donateursdag door
de antwoordkaart in te vullen en op te sturen naar
ons antwoordnummer. Of sneller, via onze website
www.prostaatkankerstichting.nl/donateursdag of
scan de QR code op deze pagina.
Medio mei ontvangt u een bevestiging van
inschrijving en een routebeschrijving. Schrijf u snel
in, want vol = vol. Het AFAS Theater maakt gebruik
van een digitaal toegangssysteem.
Locatie
AFAS Theater, Inspiratielaan 3, 3833 AV Leusden
Tussen Amersfoort Centraal en het AFAS Theater
rijden shuttlebussen. Wilt u daar gebruik van
maken, dan kunt u dat aangeven bij uw (online)
aanmelding.

