Nijmegen, 20 december 2018
Betreft: uitnodiging patiëntendag
Beste meneer/mevrouw,
Op 22 januari 2019 organiseert het Slokdarmcentrum Oost-Nederland (SCON) een bijeenkomst voor
patiënten die geopereerd zijn in verband met slokdarmkanker. Het SCON is een
samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen in de regio Oost-Nederland. Het doel van SCON is de
best mogelijke zorg te bieden aan patiënten met slokdarmkanker.
U bent één van de patiënten die vanwege slokdarmkanker is geopereerd in het Radboudumc of het
Canisius-Wilhelmina ziekenhuis. We hopen dat het naar omstandigheden met u en uw naasten goed
gaat.
Graag nodigen wij u uit voor deze patiëntendag, die we in 2019 voor de achtste keer organiseren.
De patiëntendag staat in het teken van lotgenotencontact.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De bijeenkomst vindt plaats op:
Dinsdag 22 januari 2019
van 13.00 tot 17.00 uur
Pathé Nijmegen (voorheen CineMec)
Het programma staat onder leiding van ervaringsdeskundige de heer Leo Preusting en ziet er als
volgt uit:
13.00-13.30 uur

Ontvangst met koffie/thee en cake

13.30-13.40 uur

Opening door Leo Preusting (zaal 2)

13.40-14.00 uur

Presentatie door Prof. Rosman, chirurg Radboudumc

14.00-15.00 uur

Diëtisten Radboudumc; tips en adviezen over gezond en lekker eten met een
buismaag.

15.00-15.30 uur

Pauze; drankje met een hapje

15.30-15.45 uur

Presentatie Jan Vercoulen, psycholoog Radboudumc over psycho-sociale
gevolgen van kanker

15.45-16.30 uur

Partner centraal; wij nodigen de partners uit voor een presentatie van
Yvonne van Hoorn. Patiënten kunnen in groepjes in gesprek gaan onder
begeleiding van een “buddy/lotgenoot” (Monroe en Chaplin Foyer)

16.30-17.00 uur

Afsluiting met koffie/thee en een hapje

Tijdens de pauze heeft u de mogelijkheid om met andere patiënten te praten. Ook zijn er
verschillende zorgverleners aanwezig, zoals de chirurg, MDL-arts, radiotherapeut, oncoloog,
diëtisten, psycholoog, fysiotherapeut en verpleegkundigen, waarmee u eventuele vragen kunt
bespreken. Daarnaast is er een kleine informatiemarkt, waar u informatie kunt vinden over de
patiëntenvereniging SPKS en inloophuizen van de regio Oost-Nederland.
Aanmelden kan op de volgende manier.
- Vul bijgesloten aanmeldingsformulier in en verstuur het in de bijgesloten envelop.
U ontvangt na aanmelding géén bevestiging. U kunt zich met maximaal 2 personen opgeven.
De locatie is Pathé Nijmegen (voorheen CineMec), Willem van Arenbergstraat 4, 6515 AT
Nijmegen (zie routebeschrijving).
U ontvangt aan het einde van de middag een uitrijkaart.
Aanmelden kan tot en met 15 januari 2019.
Voor vragen/informatie CWZ patiënten (024) 365 80 64 of gio@cwz.nl (Jolanda Pfeil)
Voor vragen/informatie Radboudumc patiënten (024) 361 73 65 of Marjolein.oldeHartmanHofste@radboudumc.nl
Wij hopen u te zien op 22 januari 2019.
Met vriendelijke groet,
Mede namens SCON,
Jolanda Pfeil en Marjolein olde Hartman

Aanmelding patiëntendag
Ja, ik neem graag deel aan de patiëntendag voor slokdarmkankerpatiënten en hun naasten op
dinsdag 22 januari 2019
Naam

:

Voorletters

:

Adres

:

Woonplaats

:

Telefoon

:

Emailadres

:

Ik kom met

:

(maximaal 2 personen)

Mijn operatie heeft plaats gevonden in het:
(graag omcirkelen indien van toepassing)
-

CWZ

-

Radboudumc

Operatiejaar:
Graag in de antwoordenvelop vóór 15 januari 2019 versturen naar het Radboudumc. Een postzegel is
niet nodig.
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