Uitnodiging

Informatieavond: Leven met prostaatkanker
Donderdag 5 november 2015
18.30 - 21.30 uur
Van der Valk Hotel Hoorn

Leven met prostaatkanker,
hoe doet u dat?

Praktische informatie
Datum:

Donderdag 5 november 2015 van 18.30 - 21.30 uur

Locatie:

Van der Valk Hotel Hoorn, Westfriese Parkweg 1,
1625 MA Hoorn

Van der Valk Hotel Hoorn

Hoe geeft u prostaatkanker een plek in uw leven? Welke rol speelt medicatie of uw
behandeling daarbij? Voor welke keuzes komt u te staan? Wat betekent deze ziekte
voor uw naasten? Wat zou u nog graag willen weten?

Openbaar vervoer:

Vanaf centraal station Hoorn neemt u de Connexxion bus
lijn 12 richting Zwaag via Risdam Oost.

Auto:

Vanuit de richting Amsterdam neemt u de A10 richting Zaanstad –
Leeuwarden. Vervolgens volgt u de A8 richting Zaandam. Neem
de A7 richting Leeuwarden / Purmerend. Na ongeveer 25 km
neemt u afslag 8 naar Hoorn. Na de afslag rechts aanhouden.
Hierna meteen links voorsorteren om op de volgende rotonde de
derde afslag te nemen. Na 350 meter gaat u rechtsaf het parkeerterrein op.

Parkeren:

Het is mogelijk om op de parkeerplaats van het hotel te parkeren.
Dit is kosteloos.

Het programma

Van 18.30 tot 21.30 uur in Hoorn

Antwoorden op deze en andere vragen krijgt u tijdens de informatieavond ‘Leven met prostaatkanker’ op donderdag
5 november 2015 in Van der Valk Hotel in Hoorn. De inhoud
van deze avond wordt verzorgd door dr. A. van Bochove,
internist-oncoloog in het Zaans Medisch Centrum, dr. A. Glas,
uroloog in het Zaans Medisch Centrum en dr. F.A.G. Bloem,
uroloog in het Westfriestgasthuis. Henkjan Smits, presentator
en bekend jurylid van het televisieprogramma Idols, komt u
vertellen over zijn eigen ervaring met prostaatkanker.

Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over de zorg rond
prostaatkanker. Na afloop is er gelegenheid tot napraten met
andere mensen die ook leven met prostaatkanker. Deelname
aan deze avond is gratis.
U kunt zich aanmelden via www.botcomplicaties.nl. Er is een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus wacht niet te lang
met inschrijven. U kunt deze avond één familielid of bekende
meenemen.
Heeft u assistentie nodig met de online aanmelding voor deze
bijeenkomst of heeft u andere vragen? Neem dan contact op
met Juliette Kuling via telefoonnummer (020) 524 60 90.

Meer informatie over de bijeenkomst en de locatie vindt u op
www.botcomplicaties.nl.

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door Amgen en
AstraZeneca betrokken bij mensen met prostaatkanker.
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