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Themamiddagen over kanker
in Alkmaar 2019 - 2020

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 en mijn relatie, welke
ervaring hebben andere mensen met kanker en hoe gaan zij daarmee om?
Om u en uw naasten te informeren over diverse onderwerpen rondom kanker,
organiseert Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar in samenwerking
met Evean en ’t Praethuys, een serie van 12 themamiddagen. Tijdens iedere
themamiddag staat een onderwerp centraal. Daarnaast is er gelegenheid tot het
stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen. Een oncologieverpleegkun
dige van Noordwest of Evean begeleidt deze middagen. De toegang is gratis.

Waar en wanneer?
‘t Praethuys, Westerweg 50 in Alkmaar van 14:00 - 16:00 uur.
Het minimum aantal deelnemers is 8 personen en maximaal 25. Jaarlijks keert
deze serie themamiddagen terug. Meer informatie, ook over parkeren en de
route kunt u vinden op www.praethuys.nl

Informatie en aanmelding
Wilt u een themamiddag bijwonen, dan is aanmelden noodzakelijk. Dit kan bij
’t Praethuys Alkmaar, telefoon: 072 - 511 3644 of mail: info@praethuys.nl. Hier
kunt u ook terecht met vragen. Bent u verhinderd, wilt u dit dan doorgeven?
Meer informatie over de themamiddagen kunt u vinden in onze agenda op
www.nwz.nl/agenda.

Welke thema’s?

Dinsdag 24 september 2019 | Vermoeidheid bij kanker
Deskundige: mevrouw K. Willemse, oncologie-wijkverpleegkundige Evean
Vermoeidheid bij kanker gaat vaak niet vanzelf over en lijkt anders te zijn dan
normale vermoeidheid. Deze middag staat centraal wat deze vermoeidheid voor
het dagelijks leven betekent en hoe u daar het beste mee om kunt gaan.

Dinsdag 15 oktober 2019 | Hormoontherapie bij vrouwen
Deskundige: mevrouw S. de Bie, verpleegkundig specialist oncologie Noordwest
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Verschillende vormen van kanker worden behandeld met hormonale therapie.
Wat is hormonale therapie en hoe werkt het? Verder zullen we ook ingaan op de
mogelijke bijwerkingen van hormonale therapie en hoe u daarmee om kunt gaan.

Dinsdag 5 november 2019 | Hormoontherapie bij prostaatkanker
Deskundige: mevrouw I. Dijkstra, casemanager urologische oncologie Noordwest
Een van de mogelijke behandelingen bij prostaatkanker is hormoontherapie.
Wat is hormonale therapie en hoe werkt het? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen
van hormonale therapie en hoe kunt u daar mee om gaan?

Dinsdag 19 november 2019 | Behandeling van multipel myeloom
Deskundige: mevrouw A. Whien, verpleegkundig specialist hematologie Noordwest
Hoe ziet de behandeling er uit? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Wat zijn de
gevolgen voor de kwaliteit van leven?

Dinsdag 3 december 2019 | Radiotherapie (bestraling)
Deskundige: de heer J.M. Uppelschoten, radiotherapeut-oncoloog Noordwest
Ongeveer de helft van alle kankerpatiënten krijgt radiotherapie (bestraling). Wat
is bestraling? Wat is de werking en wat zijn de eventuele bijwerkingen? Hoe kunt u
de bestralingsperiode zo goed mogelijk doorkomen? Wat zijn de ontwikkelingen?

Dinsdag 7 januari 2020 | In balans blijven bij kanker
Deskundige: mevrouw P. Engberts, medisch maatschappelijk werker oncologie
Noordwest
Met de diagnose kanker kunt u een moeilijke en onvoorspelbare tijd tegemoet
gaan. U en uw naasten kunnen hierdoor uit balans raken. Daarom besteden wij
graag aandacht aan dit onderwerp door met elkaar in gesprek te gaan, informatie
uit te wisselen en handvatten te geven.

Dinsdag 21 januari 2020 | Chemotherapie en immunotherapie bij kanker
Deskundige: mevrouw S. Vrijaldenhoven, internist-oncoloog Noordwest
Deze middag staan de volgende onderwerpen centraal: wat is chemotherapie?
Wat is immunotherapie en hoe werkt het? Wat zijn mogelijke bijwerkingen?
Wanneer wordt het toegepast?
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Dinsdag 11 februari 2020 | De diagnose en behandeling van borstkanker
Deskundige: mevrouw. dr. G. A. Gooiker, chirurg borstkliniek Noordwest
Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker in haar leven. Noordwest is gespecialiseerd in borstkanker. Wat gebeurt er op de borstkliniek? Hoe wordt diagnose en behandeling bepaald? En hoe ziet de behandeling er dan uit?

Dinsdag 3 maart 2020 | Kanker en de (klein)kinderen
Deskundige: mevrouw N. Kleverlaan, psycholoog, gespecialiseerd in kinderen
Kinderen reageren ieder op hun eigen manier. Wat vertelt u als u kanker hebt
en welke reacties zijn te verwachten? Zijn er manieren om hen te helpen? Wat
betekent het voor jonge kinderen, pubers en jong volwassenen om een naaste
met kanker te hebben?

Dinsdag 17 maart 2020 | Palliatieve sedatie en euthanasie
Deskundigen: de heer D. ten Oever, internist-oncoloog Noordwest en
mevr. M. Schor, oncologie-wijkverpleegkundige Evean
Als u weet dat u niet meer beter wordt, is dit vaak een moeilijk proces om te
aanvaarden. Regie over eigen leven en sterven kan dan belangrijk zijn. We staan
stil bij het sterven. Hoe gaat u dood? Wat is palliatieve sedatie en euthanasie?

Dinsdag 7 april 2020 | Vermoeidheid bij kanker
Deskundige: mevrouw K. Willemse, oncologie-wijkverpleegkundige Evean

Dinsdag 12 mei 2020 | Hormoontherapie bij vrouwen
Meer informatie, zie themabijeenkomst van 15 oktober 2019.

. nw z

voor het dagelijks leven betekent en hoe u daar het beste mee om kunt gaan.

www

normale vermoeidheid. Deze middag staat centraal wat deze vermoeidheid

. nl

Vermoeidheid bij kanker gaat vaak niet vanzelf over en lijkt anders te zijn dan

