
Uitnodiging
Patiëntendag 
Endeldarmkanker
Wanneer 20 maart 2023, 13.00 - 17.30 uur

Waar Congreszaal route 149, Catharina Kanker Instituut

Het behandelteam Endeldarmkanker en de Adviesraad Endeldarmkanker van 
het Catharina Kanker Instituut nodigen u van harte uit voor een patiëntendag 
over de behandeling van en het leven met endeldarmkanker. Deelname is 
gratis.

Programma

13.30 – 14.05 Welkom en nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor mensen 
 met endeldarmkanker
  Pim Burger, Chirurg

14.05 – 15.00 Gevolgen van de behandeling van endeldarmkanker

 • Lichamelijke gevolgen, zoals incontinentie, sexualiteit
  Marielle Castelijns en Nikki van Ham, verpleegkundig specialisten

 • Mentale gevolgen van het hebben van endeldarmkanker
  Monique van Limpt, GZ psycholoog en Laurien Schrijver, ethicus

15.00 – 15.20 Pauze

15.20 – 15.50 De oudere patiënt met endeldarmkanker
  Anne Jacobs, geriater

15.50 – 16.20 Wel of geen chemotherapie bij endeldarmkanker
 Geert-Jan Creemers, medisch oncoloog

16.20 – 16.30 Afsluiting gezamenlijk deel

16.30 – 17.30 Onco-café endeldarmkanker

Informatie over hoe u zich kunt aanmelden en het programma van het 
Onco-café vindt u op de achterzijde. 



Programma 
Onco-café 
endeldarmkanker
Tijdens het Onco-café zijn deskundigen aanwezig over 
verschillende onderwerpen die te maken hebben met endeldarmkanker. 
We nodigen u van harte uit het gesprek aan te gaan en uw vragen 
te  stellen, maar alleen luisteren mag natuurlijk ook.

Deskundigen zijn aanwezig over de volgende onderwerpen:

1. Voeding en bewegen 
 Diëtist en fysiotherapeut

2. Behandeling
 Chirurg, medisch oncoloog en radiotherapeut

3. Gevolgen van het leven met kanker: wat kan ik doen naast mijn  
 behandeling of controles?
 Psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger

4. Stoma 
 Stomaverpleegkundige en Stomavereniging Nederland

5. Ondersteunde zorg buiten het ziekenhuis 
 De Eik/Infopunt Leven met Kanker, stichting Door! na kanker 

6. Stichting Darmkanker 
 Voorzitter en lid Adviesraad Endeldarm Kanker

7. Hoe kan ik als patiënt bijdragen aan verbetering van de zorg? 
 Lid en secretaris Adviesraad Endeldarm Kanker 
 Voorzitter Patiëntenraad Catharina Kanker Instituut

Aanmelden
U kunt zich op verschillende manieren aanmelden:

• Telefonisch spreekuur: 040 239 6811 (ma - vrij tussen 9.00 en 10.00 uur)
• Email: vscolorectaal@catharinaziekenhuis.nl
• Bij uw verpleegkundig specialist Marielle Castelijns of Nikki van Ham

Locatie Parkeren
U kunt het beste parkeren bij de hoofdingang van het ziekenhuis op P1 of P2.


