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STEUN ONS EN WORD DONATEUR
mei 2022

Van de Prostaatkankerstichting gehoord via

Datum 			

0 Ik ontvang graag een factuur
Handtekening

meldt zich aan als donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage geldt van minimaal
€ 35,00.
0 Ik betaal via automatische incasso:
0 € 35,- per jaar
0 Ander bedrag: € ....... (minimaal 35,- per jaar)
IBAN nummer:

Geboortejaar 								

Telefoonnummer 		

Postcode

Adres 			

Naam 				

Donateur worden kan
ook heel eenvoudig via
onze website. Ga naar
prostaatkankerstichting.
nl/aanmelden-alsdonateur of scan de
QR code hiernaast

De donateursbijdrage bedraagt
minimaal € 35,- per kalenderjaar.
Deze wordt bij voorkeur
per automatische incasso
afgeschreven. U bent vrij een
hogere jaarlijkse bijdrage te
kiezen. Met een automatische
incasso zijn wij zo min mogelijk
kosten kwijt aan administratie.

Prostaatkanker...
wat nu?

Prostaatkankerstichting:
* biedt lotgenotencontact
* geeft voorlichting en informatie
* behartigt de belangen van mannen met prostaatkanker
en hun naasten
* stimuleert wetenschappelijk onderzoek

www.prostaatkankerstichting.nl
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht • e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
• telefoon: 088 – 00 29 730

Telefoon (gratis) 0800 – 9992222
maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 – 12.30 uur
dinsdag, donderdag van 19.00 – 21.00 uur
E-mail: lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl

Kijk voor meer informatie op
www.prostaatkankerstichting.nl

“Dankzij de goede en toegankelijke
informatie van de Prostaatkankerstichting
na mijn diagnose, heb ik weloverwogen
kunnen kiezen voor de behandeling
die het best bij mij past.”
Vrijwilligers gezocht
Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor
de Prostaatkankerstichting. Wilt u vrijwilliger worden? Stuur dan een
mail naar secretariaat@prostaatkankerstichting.nl.

Prostaatkankerstichting
T.a.v. ledenadministratie
Antwoordnummer 4171
3500 VB UTRECHT

Informatie en lotgenotencontact

In verband met privacy kunt u deze
antwoordkaart ingevuld in een
gesloten envelop sturen aan:

U kunt bij de Prostaatkankerstichting terecht voor ondersteuning en voor
vragen over bijvoorbeeld een behandeling of medicijnen, hoe u kunt omgaan
met de gevolgen van prostaatkanker en de gevolgen voor uw relatie.

Steun ons en word donateur
Met de steun van donateurs kan
de Prostaatkankerstichting zich
nóg beter inzetten voor de
belangen van prostaatkankerpatiënten. Word ook donateur!
Voor minimaal € 35,- per jaar krijgt
u het Prostaatkankerlogboek,
4x per jaar ons magazine Nieuws
en onze digitale nieuwsbrief.
Donateur worden kan heel
eenvoudig via onze website of via
aangehechte antwoordstrook.

Steun ons en word
donateur

•	We geven voorlichting en informatie, o.a. via onze regionale en landelijke
bijeenkomsten.
•	We bieden lotgenotencontact, per telefoon of per mail, en we
organiseren lotgenotenbijeenkomsten.
• We behartigen de belangen van patiënten.
• We stimuleren wetenschappelijk onderzoek.

Met de steun van donateurs kan
de Prostaatkankerstichting zich nóg
beter inzetten voor de belangen van
prostaatkankerpatiënten. Word ook
donateur! Voor minimaal € 35per jaar krijgt u het Prostaatkankerlogboek, 4x per jaar ons magazine
Nieuws en onze digitale nieuwsbrief.

Prostaatkankerstichting
De Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie voor mannen met
prostaatkanker en hun naasten.

Wat doet de Prostaatkankerstichting verder?
De Prostaatkankerstichting zet zich in voor het verbeteren van de
diagnostiek, de zorg en de kwaliteit van leven van mannen met
prostaatkanker. Wij zijn een belangrijke partner bij het overleg met o.a.
zorgverleners en zorgverzekeraars. Zo maakt de Prostaatkankerstichting
afspraken met urologen over de eisen waaraan goede zorg moet voldoen
volgens onze visie op de toekomst van de prostaatkankerzorg in Nederland.
Daarnaast overlegt de Prostaatkankerstichting met verzekeraars over
beschikbare behandelingen en de vergoeding hiervan.

ING Bankrekening nr.
NL90INGB0006206109

Per jaar krĳgen ca. 13.000 mannen de diagnose prostaatkanker.
Het is de meest voorkomende vorm van kanker bĳ mannen.
Ca. 3.000 mannen overlĳden jaarlĳks aan de gevolgen van prostaatkanker.
Prostaatkanker wordt meestal vastgesteld bĳ mannen vanaf 50 jaar.

