hebt, gaat er heel wat door je heen.
Zo’n uitslag roept vele vragen op en
zet alles in een ander daglicht, ook
voor de mensen om je heen.
ProstaatKankerStichting.nl wil je in
deze moeilijke en onzekere periode
bijstaan. In deze folder wordt uiteengezet wat zij als gids voor je kan
doen.

Prostaatkanker wordt beschouwd
als een ernstige lichamelijke aandoening met ingrijpende psychosociale gevolgen. Vanuit het patiëntenperspectief staan drie behoeften
centraal:
• behoeften op medisch-technisch
gebied: optimale medische behandeling, begeleiding, voorlichting en
informatie
• behoeften op psychosociaal gebied:
ondersteuning bij en voorlichting en
informatie over de verwerking van
ziekteproces, behandeling(en) en
veranderd toekomstperspectief
• behoeften van materiële aard:
ondersteuning en voorlichting bij
verzekeringskwesties en bij problemen ten gevolge van wijzigingen in
maatschappelijke omstandigheden.

In het werk van de stichting als
Jouw Gids in ProstaatKanker, onderscheiden we de volgende activiteiten:
Lotgenotencontact
De vrijwilligers van Lotgenotencontact zijn ervaringsdeskundig
op het gebied van prostaatkanker
en beschikken over een bijzonder
omvangrijke databank. Zij kunnen je
inzicht geven in de mogelijkheden
en beperkingen van leven met prostaatkanker als waardevolle aanvulling op het contact met de arts.
Via de 0800-telefoonlijn
(0800-9992222) kun je op maandag,
woensdag en vrijdag van 10.0012.30 uur en op dinsdag en
donderdag van 19.00-21.00 uur
informatie en ondersteuning krij-
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Het e-mailadres lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl wordt ook
veel gebruikt. Daarnaast kun je in
gesprek gaan met een aantal vrijwilligers op de voorlichtingsavonden.
Informatie & voorlichting
• het infomagazine Nieuws (4 x per
jaar) met actualiteiten, nieuwe ontwikkelingen en ervaringen op het
gebied van prostaatkanker
• website www.prostaatkankerstichting.nl met links naar andere bronnen van informatie, belangenbehartiging en de ervaringswiki
• algemene voorlichtingsavonden
in alle regio’s, waar naast informatie
vanuit medische hoek plaats is voor
persoonlijke voorlichting en contact
• jaarlijkse, landelijke of regionale
bijeenkomsten met diverse thema’s
die ook voor de partners interessant
kunnen zijn
• Prostaatkankerlogboek: Dit
logboek is een initiatief van de
stichting, geschreven vanuit het
patiëntenperspectief en een goed
voorbeeld van de gidsfunctie die de
stichting wenst uit te dragen. Het
logboek informeert je uitgebreid
over diagnostiek, behandeling en

Vul de bon in en stuur deze op
(postzegel niet nodig)

Voor een minimale bijdrage van
€ 25,00 per jaar word je donateur
van de stichting en krijg je het
Prostaatkankerlogboek als een
welkomstgeschenk.

Met de steun van donateurs kan
ProstaatKankerStichting.nl zich
nóg beter inzetten voor de belangen van prostaatkankerpatiënten.

leven met prostaatkanker. Het
logboek biedt ruimte om al je
medische gegevens, uitslagen etc.
in op te tekenen, zodat je altijd je
eigen dossier
bij de hand
hebt. Nieuwe
donateurs
ontvangen
het als een
welkomstgeschenk.

STEUN ONS EN WORD
DONATEUR

gen van vrijwilligers. Een team van
ongeveer 20 mannen en 3 vrouwen
is beschikbaar voor vragen en een
luisterend oor. De vrouwen hebben
ervaring met problemen waar partners tegenaan kunnen lopen.
Desgewenst kun je voor nadere informatie over een bepaalde behandeling in contact gebracht worden
met een vrijwilliger die de behandeling zelf heeft ondergaan.

Belangenbehartiging
De gezondheidszorg ontwikkelt
zich steeds meer naar een marktgerichte zorg, waarbij de rol van
ProstaatKankerStichting.nl als
vertegenwoordiger van de patiënt
steeds belangrijker wordt. Vooral
op het gebied van het ontwikkelen
van transparante zorgpaden en het
stellen van kwaliteitseisen kan zij
de belangrijke derde partij zijn in
de driehoek patiënt-zorgverlenerzorgverzekeraar. Hier praat men o.a.
over verbetering van de zorginhoud
en de zorgkwaliteit, de vrije keuze
van behandeling en behandelcentra
en over kwaliteit van leven.

Antwoordnummer 1464
1410 WC NAARDEN

Als je hoort dat je prostaatkanker

Jouw Gids in Prostaatkanker
De kracht van ProstaatKankerStichting.nl als patiëntenorganisatie zit
in de ervaringsdeskundigheid. De
stichting handelt exclusief en onafhankelijk vanuit het standpunt van
de patiënt. Binnen de overheid en
de gezondheidszorg wordt steeds
meer van de patiënt zelf verwacht
en neemt de eigen verantwoordelijkheid toe.
Met ‘JOUW GIDS IN PROSTAATKANKER’ wil de stichting met haar
ervaring, netwerk en kenniscentrum
jou en je naasten op een persoonlijke manier de weg wijzen in de
gezondheidszorg. De stichting kan
vaak de vertaalslag maken voor jou
en heeft toegang tot alle betrokkenen in dit zorggebied.

Postzegel niet
nodig

Prostaatkanker
Prostaatkanker is een ernstige ziekte
en er leven in Nederland momenteel ongeveer 85.000 mannen met
de diagnose prostaatkanker. Per
jaar komen er bijna 12.000 nieuwe
prostaatkankerpatiënten bij, wat
neerkomt op 33 mannen per dag.
Het is de meest voorkomende vorm
van kanker bij mannen. De toename
vindt vooral plaats in de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder, al wordt het
wel steeds vaker op jongere leeftijd
(vanaf 40 tot 45 jaar) vastgesteld.

ProstaatKankerStichting.nl stimuleert wetenschappelijk onderzoek
naar nieuwe medicijnen, behandelingen en diagnosetechnieken.
Belangenbehartiging vindt plaats
in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), de
koepelorganisatie voor alle 25
kankerpatiëntenorganisaties.
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Handtekening

STEUN ONS EN WORD DONATEUR
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De organisatie is de afgelopen jaren
sterk gegroeid (ruim 20% per jaar).
Het bestuur heeft de ambitie om
de groei van het aantal mensen dat
door de organisatie bereikt en geholpen wordt, door te zetten.
Deze opdracht kan zij uitvoeren
vooral dankzij de ca. 60 vrijwilligers,
die een actieve rol spelen in de
steun aan de prostaatkankerpatiënten en hun naasten. Daarnaast
verkrijgt de stichting financiële steun
van het KWF en het fonds PGO.

Datum:

Met andere kankerpatiëntenorganisaties, verenigd in de NFK
wordt samengewerkt in het contact
met zorgaanbieders op het vlak
van urologie. Ook heeft ProstaatKankerStichting.nl een samenwerkingsverband met de stichting Blue
Ribbon, die als doelstelling heeft bij
het grote publiek, de media en de
politiek aandacht te vragen voor het
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risico van prostaatkanker, en maakt
zij deel uit van UOMO, de Europese
patiëntenorganisatie voor mannen
met prostaatkanker.
Steun ons en word donateur
Met de steun van donateurs kan
ProstaatKankerStichting.nl zich nóg
beter inzetten voor de belangen van
prostaatkankerpatiënten. Voor een
minimale bijdrage van € 25,00 per
jaar word je donateur van de stichting en krijg je het Prostaatkankerlogboek als een welkomstgeschenk.

Informatie en lotgenotencontact

Telefoon (gratis) 0800 – 9992222
maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 – 12.30 uur
dinsdag, donderdag van 19.00 – 21.00 uur

Donateur worden is heel gemakkelijk. Ga naar de site www.
prostaatkankerstichting.nl en klik
onder ‘steun ons’ op de button
om donateur te worden. Of vul de
aangehechte bon in en stuur deze
op (postzegel niet nodig).

E-mail: lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl

Heb je interesse om in het
et team
van vrijwilligers mee te werken?
Nieuwe vrijwilligers zijn
ijn hard
nodig, op allerlei terreinen.
rreinen.
Neem ook dan contact
ntact op!

Prostaatkanker...
wat nu?
Informatie voor patiënten
en hun naasten

www.prostaatkankerstichting.nl
Postbus 443, 1400 AK Bussum • e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
• telefoon: 088-0029768
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(minimaal € 25,00) af te
een bedrag van
schrijven.

nummer

Ondergetekende verleent hierbij eenmalige machtiging om van zijn/haar rekening-

Van ProstaatKankerStichting.nl gehoord via

Beroep
Geboortedatum

E-mailadres
Telefoonnummer

Postc. + plaats
Adres

Meldt zich aan als lotgenoot/donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage geldt
van minimaal € 25,=. Graag de bijdrage overmaken op rekening 62 06 109 t.n.v.
ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht.

Noteer uw bank- of girorekeningnummer, naam, adres, postcode
+ woonplaats en datum op de
machtiging, zet uw handtekening
eronder en stuur uw machtiging
naar ons toe.

Een eenmalige automatische
afschrijving kan pas plaatsvinden
als u daar zelf toestemming voor
geeft.

EENMALIGE AUTOMATISCHE
AFSCHRIJVING
m/v*
Voorletters
Naam

Organisatie
ProstaatKankerStichting.nl is de
patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en
de belangen behartigt van mannen
met prostaatkanker en hun naasten.
De stichting is in 1997 opgericht als
Stichting Contactgroep Prostaatkanker met als doelstelling ‘het
bevorderen van het lotgenotencontact, het verstrekken van informatie en voorlichting en belangenbehartiging’.
Om deze drieledige doelstelling
ook in de naam uit te dragen, is
vanaf eind 2011 voor de naam
ProstaatKankerStichting.nl gekozen.
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