
  

 

INS & OUTS ROND 
PROSTAATKANKER 

Informatieve avond voor patiënten en 
hun naasten 

Donderdag 18 april    
 
Ins & Outs rond prostaatkanker 
Samen met de ProstaatKankerStichting organiseren we een voorlichtingsbijeenkomst voor mannen 

met prostaatkanker en hun naasten. 

Tijdens deze avond zal o.a. worden ingegaan op medische achtergronden, de behandelopties bij 

hormonale (on)gevoeligheid en voeding bij prostaatkanker 

 

 
Wanneer & waar 
Donderdag 18 april van 19 tot 21 uur.  
Inloophuis De IJssel; De Linie 1E in Capelle aan den IJssel. (= 2e verdieping) 
 

Voor wie & kosten 
Voor (ex) kankerpatiënten, hun naasten of mantelzorgers. Toegang is gratis 
 

Sprekers 
Dr. B. Rikken, uroloog bij het IJsselland Ziekenhuis, 
Dr. M. B. Vastbinder, internist-oncoloog bij het IJsselland ziekenhuis 
Dr. Ir. A.J.  van Dijk, Regio-coördinator Zuid-Holland prostaatkankerstichting 
Dr. L. D. F. Venderbos, wetenschappelijk onderzoeker urologie, Erasmus medisch centrum 
 

Aanmelden  
Bellen of e-mailen naar  010-7370069 / info@inloophuisdeijssel.nl 
 

Inloophuis De IJssel, voor beter leven met kanker, informeert u graag. 
U bent van harte welkom op de informatieve avond 

mailto:info@inloophuisdeijssel.nl


 

 

Wat is INLOOPHUIS DE IJSSEL? 
 
 

Inloophuis De IJssel is een ontmoetingsplek voor mensen die kanker hebben (gehad),  
ook voor de naasten, mantelzorgers en/of nabestaanden.  

 
Onze doelstelling is 

Beter leven met kanker 
 

Het inloophuis biedt mensen die worden geconfronteerd met kanker de ruimte om in een 
huiselijke sfeer een praatje te maken en/of steun, warmte, rust en begeleiding te vinden. Jij en je 

naasten kunnen hier terecht voor alle niet-medische vragen.  
Je kunt met lotgenoten praten en je emoties delen met de andere bezoekers. 

 
Een gesprek waarin ervaringen, vragen, angsten en emoties rond kanker centraal staan. Naast de 

‘inloop’ kun je ook meedoen aan gezellige activiteiten zoals een lunch, wandelen of yoga. 
 

Dit alles met als doel om jou als bezoeker/gast te ondersteunen in het hervinden van het 
evenwicht in hun leven. 

 
De toegang tot het inloophuis is vrij, zonder verwijzing en gratis. 

 

Je bent van harte welkom 
We zien je graag! 

 
Openingstijden & Locatie: 

 Maandag  13 tot 16 uur  De Linie 1E in Capelle aan den IJssel 

 Dinsdag   13:30 tot 16:30 uur  Lage Vijver 2 in Krimpen aan den IJssel 

 Woensdag  10 tot 16 uur  De Linie 1E in Capelle aan den IJssel  

 Donderdag  10 tot 16 uur             De Linie 1E in Capelle aan den IJssel  

 Vrijdag   10 tot 13 uur   De Linie 1E in Capelle aan den IJssel 

 
 
 

Meer informatie op www.inloophuisdeijssel.nl 
Telefoon: 010 – 737 00 69 

 
 

Direct contact? Bel dan: 
Coördinator Capelle aan den IJssel: Brigitte Koninga 06 41 61 88 88 

Coördinator Krimpen aan den IJssel: Astrid Puts 06 46 49 66 18  


