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GEZOCHT:

Seks in je gesprek: tot hoe ver reikt je expertise?

Inspirerende middag voor alle verpleegkundig
specialisten, verpleegkundigen, oncologen en
anderen die binnen het zorgpad het aanspreekpunt zijn voor gesprekken over seksualiteit
en intimiteit.

Vrijdag 2 november 2018

Postbus 37
2900 AA Capelle aan den IJssel
www.pfizer.nl

Meld je nu aan via www.seksinjegesprek.nl!

Pfizer BV
Afdeling Oncology
Antwoordnummer 808
2900 WB Capelle aan den IJssel

Uw gegevens zijn afkomstig van IQVIA. Voor meer informatie of indien u er geen prijs op stelt in de
toekomst mailingen van Pfi zer B.V. te ontvangen, kunt u contact opnemen met IQVIA,
Postbus 23595, 1100 EB Amsterdam Zuidoost, afdeling Data Maintenance, via nl.onekey@iqvia.com
of via telefoonnummer 035 69 55 355. Het IQVIA privacybeleid is te raadplegen via
www.iqvia.com/nl-nl/locations/netherlands.

2 november!

Kom naar de expertmeeting op

hoe bied jij daarbij passende zorg?

ervaren borstkankerpatiënten en

Welke seksuele veranderingen

SEKSEXPERTS

UITNODIGING

13-17 uur Mariënhof, Kleine Haag 2 in Amersfoort
POSTZEGEL
NIET
NODIG

Accreditatie is aangevraagd

Programma

Vanaf station Amersfoort is het ongeveer 15 minuten lopen naar de Mariënhof.
Vanaf het station rijden ook de buslijnen 5, 6, 17, 82, 102 en 203 langs de Mariënhof.
Stap uit bij halte Hendrik van Viandenstraat. De Mariënhof ligt aan de overkant.

Parkeren
Op 100 meter van de Mariënhof bevindt zich de openbare parkeergarage Koestraat.
De parkeergarage heeft meer den 400 parkeerplaatsen en is 24 uur per dag geopend.

Heb je vragen? Bel Volle Maan: 020 524 60 90

15:00 Pauze
15:25 Workshops
Waar loop je als zorgverlener tegenaan en wat zijn mogelijke
oplossingen? Jouw input is belangrijk om de toekomst te
helpen vormen.
16:45 Borrel

Deze bijeenkomst en het vervolgtraject worden door
Pfizer aangemoedigd en mogelijk gemaakt.

Functie

Met het openbaar vervoer

Best practices uit de zaal

Ziekenhuis

Locatie: Mariënhof
Kleine Haag 2
3811 HE Amersfoort

14:15

BIG-nummer

Praktische informatie

Meld je aan via www.seksinjegesprek.nl
of gebruik de antwoordkaart

13:55 Presentatie cijfers en feiten
Welke fases doorloopt een patiënt, waar loopt zij tegenaan
als het gaat om seksualiteit, wat is de impact op de relatie en
de rol van de partner, en meer.
Henk Elzevier - seksuoloog en uroloog LUMC

Telefoonnummer

Henk Elzevier, seksuoloog en uroloog, Leiden Universitair Medisch Centrum

13:25 Patiëntenverhalen
Hoe ervaren vrouwen die borstkanker hebben (gehad)
de zorg rondom veranderende seksualiteit?

E-mail

Jannet Wiegersma, verpleegkundig specialist mammacare, Flevoziekenhuis

13:05 Quiz

Achternaam

Mirjam Velting, programmamanager Kwaliteit van Leven, Borstkankervereniging Nederland

13:00 Welkom
Inge Diepman – dagvoorzitter

Voornaam

Zin om je ervaringen te delen en frisse ideeën op te doen? Hartelijk welkom!

Inloop voor lunch

Ja, ik kom naar de Expertmeeting en ik geef toestemming om mij per e-mail te informeren

Hoe breng je iemands seksleven ter sprake? Voor deze expertmeeting nodigen we
zorgverleners uit die hier al enige ervaring mee hebben. Doel is om best practices uit te
wisselen, maar ook om boven tafel te krijgen welke belemmeringen collega’s ervaren die
hier minder bedreven in zijn. In vervolg op deze expertmeeting wordt een tool ontwikkeld,
die je kan ondersteunen om seksualiteit en intimiteit binnen je oncologisch zorgteam op
de kaart te krijgen. Zo kunnen we de zorg voor borstkankerpatiënten verder verbeteren.

12:15
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Een seksleven dat bij je past, dat gun je iedereen. Voor vrouwen (en mannen) met borstkanker leek het lange tijd geen issue; eerst overleven. Nu borstkanker steeds beter te
behandelen is, is de kwaliteit van leven vaker onderwerp in de spreekkamer. Seksualiteit
en intimiteit maken daar onmiskenbaar deel van uit.

