
 
 

 
 

Uitnodiging 
 
 

Lotgenotenbijeenkomst 
 
 
voor mannen met prostaatkanker en hun naasten. 
 
 

• Elke 1e donderdag van de maand van 14.00-16.00 uur 
z.o.z. voor de jaaragenda. 

 

• Onder begeleiding van ervaringsdeskundigen van de 
ProstaatKankerStichting. 

 

• U bent van harte welkom, aanmelden is niet nodig. 
 

• Plaats: Inloophuis de Eik, Eindhoven 
 

 

 
 
 

 
Aalsterweg 285 b 
5644 RE Eindhoven 
T:  040-2939142 
I:  inloophuis-de-eik.nl 
E:  info@inloophuis-de-eik.nl 
Route:  inloophuis-de-eik.nl/contact/   

http://www.inloophuis-de-eik.nl/
mailto:info@inloophuis-de-eik.nl
http://www.inloophuis-de-eik.nl/contact/


Noteer vast in uw agenda: Overzicht thema’s voor 2019 
 

3 januari : Ben je anders gaan eten toen je prostaatkanker kreeg? 

7 februari : Wat is er veranderd in je leven, nu je met 
prostaatkanker te maken hebt? 

7 maart : Is het contact met je partner, familie en vrienden 
anders geworden door je prostaatkanker? 

4 april : Communiceren met je arts, hoe is jouw ervaring? 

2 mei : Prostaatkanker heb je niet alleen. Is dat zo? 

6 juni : De arts constateert prostaatkanker. Heb je nog wat te 
zeggen over welke behandeling je zou willen? 

4 juli : Mijn PSA loopt op. Wat nu? 

1 augustus : Hoe leef je met de gevolgen van de behandeling? 

5 september : Kom je emoties tegen bij jouw prostaatkanker? 

3 oktober : Kun je met prostaatkanker toch een goed leven 
hebben? 

7 november : Hoe kan ik zelf de regie in handen houden als ik 
prostaatkanker heb? 

5 december : Hormoontherapie: heb ik dan nog kwaliteit van leven? 

 
Tijdens alle bovengenoemde bijeenkomsten is er ruim gelegenheid 
voor het uitwisselen van ervaringen. 
Ook is er voldoende ruimte om vragen te stellen. 
 
Info organisaties: 
ProstaatKankerStichting (PKS): www.prostaatkankerstichting.nl  
Patiëntenorganisatie voor mensen met prostaatkanker en hun 
naasten. Lotgenotencontact, informatie en belangenbehartiging. 
 
Lotgenotencontact: 
 Bellen: 0800-9992222 (gratis) 
 Maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 – 12.30 uur 
 Dinsdag, donderdag van 19.00 – 21.00 uur 
 E-mail: lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl   
 
Kanker.nl infolijn 0800-0226622 (gratis) www.kanker.nl 
Maandag t/m vrijdag 12.00 – 17.00 uur 
Chat: maandag t/m vrijdag 9:00 – 17.00 uur 
E-mail: infolijn@kanker.nl 

http://www.prostaatkankerstichting.nl/
mailto:lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl
http://www.kanker.nl/

