Themamiddagen over kanker
in Alkmaar
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Kanker is een ziekte die bij mensen in alle leeftijdsgroepen kan optreden.
Het is een ziekte die veel vragen oproept zoals: Welke behandelingen
zijn er mogelijk? Hoe moet het nu verder met mijn gezin, mijn werk, mijn
relatie? Welke ervaringen hebben andere mensen met kanker en hoe gaan
zij daarmee om?
Om u te informeren over diverse onderwerpen rondom kanker, organiseren
Locatie Alkmaar van Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest), Evean en
’t Praethuys een serie van 10 themamiddagen. Tijdens deze middagen staat
telkens een ander onderwerp centraal. Een deskundige informeert u over het
betreffende onderwerp. Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen
en uitwisselen van ervaringen. Een oncologieverpleegkundige van Noordwest
of Evean begeleidt deze middagen. Deelname is gratis.

Waar en wanneer?
De themamiddagen vinden plaats in ‘t Praethuys, Westerweg 50 in Alkmaar van
14:00 tot 16:00 uur. Jaarlijks keert deze serie bijeenkomsten terug. Het minimum aantal deelnemers is 8 personen en maximaal 25.
Meer informatie, ook over parkeren en bereikbaarheid: www.praethuys.nl

Informatie en aanmelding
Wilt u een themamiddag bijwonen, dan is telefonisch aanmelden noodzakelijk:
afdeling patiëntenvoorlichting, locatie Alkmaar van Noordwest, telefoon: 072 548 3500.U kunt daar ook terecht met uw vragen. Bent u verhinderd, wilt u dat
dan doorgeven? Informatie over de themamiddagen in Den Helder: Kijk in onze
agenda op www.nwz.nl

Welke thema’s?

Dinsdag 7 november 2017 | Hormoontherapie bij vrouwen
Deskundige: mevr. S. de Bie, verpleegkundig specialist oncologie Noordwest
Verschillende vormen van kanker worden behandeld met hormonale therapie.
Wat is hormonale therapie en hoe werkt het? Wat zijn mogelijke bijwerkingen
van hormonale therapie en hoe kunt u daar mee om gaan?

Dinsdag 21 november 2017 | Vermoeidheid bij kanker
Deskundige: mevr. K. Willemse, oncologie-wijkverpleegkundige bij Evean
Vermoeidheid bij kanker gaat vaak niet vanzelf over en lijkt anders te zijn dan
normale vermoeidheid. Wat deze vermoeidheid betekent voor het dagelijks
leven staat deze middag centraal. Ook komt aan de orde hoe u daar het beste
mee om kunt gaan.

Dinsdag 12 december 2017 | Radiotherapie (bestraling)
Deskundige: dhr. J.M. Uppelschoten, radiotherapeut-oncoloog Noordwest
Ongeveer de helft van alle kankerpatiënten wordt behandeld met radiotherapie
(bestraling). Wat is bestraling nu eigenlijk? Je hoort, je ziet, je ruikt en je voelt het
niet en toch doet het wat met je lichaam. Wat is de werking en wat zijn de eventuele bijwerkingen? Hoe kunt u de bestralingsperiode zo goed mogelijk doorkomen?

Dinsdag 16 januari 2018 | Stress bij kanker
Deskundige: mevr. P. Engberts, medisch maatschappelijk werker oncologie Noordwest
Het hebben van kanker kan spanning met zich mee brengen, wat kan leiden
tot stress. Stress heeft een negatieve invloed op hoe u zich voelt en hoe u uw
klachten ervaart. Het kan u en uw naasten uit balans brengen. Daarom is het
belangrijk om met stress om te leren omgaan. U krijgt informatie over verschillende mogelijkheden om stress te leren hanteren. Ook is er ruimte voor het
uitwisselen van ervaringen: wat helpt u wel of niet?

Dinsdag 30 januari 2018 | Chemotherapie en immunotherapie bij
kanker | Deskundige: mevr. S. Vrijaldenhoven, internist-oncoloog Noordwest
Deze middag komen de volgende onderwerpen aan de orde: wat is chemotherapie en wat is immunotherapie eigenlijk en hoe werkt het? Wat zijn mogelijk
bijwerkingen? Wanneer wordt het toegepast?

Dinsdag 13 februari 2018 | Kanker en de (klein)kinderen
Deskundige: mevr. N. Kleverlaan, psycholoog, gespecialiseerd in kinderen
Ook kinderen beseffen wat kanker is. Ze reageren ieder op hun eigen manier.
Wat vertel je als je kanker hebt en welke reacties kun je verwachten? Zijn er manieren om hen te helpen? Wat betekent het voor jonge kinderen, pubers en jong
volwassenen om een vader, moeder, opa of oma met kanker te hebben?

Dinsdag 6 maart 2018 | Hormoontherapie bij prostaatkanker
Deskundige: mevr. E. de Meijer, casemanager urologische oncologie Noordwest
Een van de mogelijke behandelingen bij prostaatkanker is hormoontherapie.
Wat is hormonale therapie en hoe werkt het? Ook gaan we in op de mogelijke
bijwerkingen van hormonale therapie en hoe u daar mee om kunt gaan.

Dinsdag 20 maart 2018 | Palliatieve sedatie en euthanasie
Deskundigen: dhr. D. ten Oever, internist-oncoloog Noordwest en
mevr. D. Hazelaar, oncologie-wijkverpleegkundige bij Evean
Als je weet dat je niet meer beter wordt, is het vaak een moeilijk proces om dit
te kunnen aanvaarden. Regie over eigen leven en sterven kan dan belangrijk
zijn. In deze bijeenkomst staan we stil bij het sterven. Hoe ga je dood, wat is de
rol van palliatieve sedatie en hoe zit het met euthanasie?

Dinsdag 10 april 2018 | Hormoontherapie bij vrouwen
Deskundige: mevr. S. de Bie, verpleegkundig specialist oncologie Noordwest
Verschillende vormen van kanker worden behandeld met hormonale therapie.
Wat is hormonale therapie en hoe werkt het? Wat zijn mogelijke bijwerkingen
van hormonale therapie en hoe kunt u daar mee om gaan?

Dinsdag 15 mei 2018 | Vermoeidheid bij kanker
Deskundige: mevr. K. Willemse, oncologie-wijkverpleegkundige bij Evean
Vermoeidheid bij kanker gaat vaak niet vanzelf over en lijkt anders te zijn dan
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beste mee om kunt gaan.
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leven staat deze middag centraal. Ook komt aan de orde hoe u daar het
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normale vermoeidheid. Wat deze vermoeidheid betekent voor het dagelijks

