
Startsymposium 
project Sarah
Vrijdag 27 maart 2015 van 14.00 - 16.00 uur 

Havenziekenhuis Rotterdam

Doel van project Sarah is de opkomst van allochtone en laaggeletterde vrouwen  
bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Rotterdam te verbeteren.



Geachte collegae,

Graag nodigen wij u uit voor het startsymposium van project Sarah dat wij  
op vrijdag 27 maart voor huisartsen en andere betrokkenen organiseren.

De opkomst voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij allochtone, 
laaggeletterde vrouwen en vrouwen met een laag sociaal economische  
status in Rotterdam en omgeving is laag en neemt nog steeds af. Op initiatief 
van het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC - Havenziekenhuis 
en Bevolkingsonderzoek Zuid-West richt project Sarah zich op verhoging 
van de opkomst voor het bevolkingsonderzoek binnen deze doelgroep.  
Project Sarah wil de kennis over borstkanker(screening) verbeteren in een 
wijkgerichte aanpak met behulp van (allochtone) gezondheidsvoorlichters 
en informatiebijeenkomsten. Begin april start de pilot van Sarah in tien 
Rotterdamse wijken. Mevrouw K. Aboutaleb-Erahoutan draagt project Sarah 
een zeer warm hart toe en wordt onze ambassadrice.

Wij zien een belangrijke rol voor huisartsen in project Sarah en willen  
graag met hen en de andere betrokkenen in gesprek op 27 maart.  
Tijdens het symposium zal project Sarah, in aanwezigheid van mevrouw 
Aboutaleb-Erahoutan, officieel van start gaan.

Wij hopen u te ontmoeten op 27 maart!

Namens de projectgroep Sarah,

 

dr. Jet van Dam, 
oncologisch chirurg 
Academisch Borstkankercentrum 
Erasmus MC - Havenziekenhuis



Programma startsymposium project Sarah op vrijdag 27 maart

13.30 - 14.00 uur Ontvangst bij Brasserie Aan de Maas  
 Havenziekenhuis
 
14.00 - 16.00 uur Symposium in de BE Ruyszaal 
  
 Opkomst bevolkingsonderzoek borstkanker:  
 een punt van aandacht 
 door Elma van der Vlis, communicatie adviseur
              Bevolkingsonderzoek Zuid-West

 Project Sarah: samen sterker 
 door dr. Jet van Dam, oncologisch chirurg 
 Academisch Borstkankercentrum  
 Erasmus MC - Havenziekenhuis

 Project Sarah: een wijkgerichte aanpak
 door Fadua Bouazzaoui, coördinator  
 Voorlichters Gezondheid

16.00 uur Officiële start project door mevrouw Aboutaleb-Erahoutan

16.00 - 17.00 uur Afsluiting met borrel bij Brasserie Aan de Maas  
 Havenziekenhuis
 

Interventiewijken project Sarah
Het Oude westen, Dijkzigt, Scheepvaartkwartier, Middelland,  
Tussendijken, Spangen, Feijenoord/Noordereiland/Kop van Zuid,  
Afrikaanderwijk/Katendrecht, Kralingseveer en Prinsenland.



Algemene informatie startsymposium project Sarah  

Partners in project Sarah
-  Academisch Borstkankercentrum 

Erasmus MC - Havenziekenhuis
- Bevolkingsonderzoek Zuid-West  
- Stichting Voorlichters Gezondheid
-  Afdeling Maatschappelijke Gezond-

heidszorg van het Erasmus MC
- Gemeente Rotterdam
- Stichting Mammarosa Rijnmond
-  Fonds Achterstandswijken  

Rotterdam
- Borstkankervereniging Nederland

Ambassadrice van project Sarah is 
mevrouw K. Aboutaleb-Erahoutan 

Datum en tijd 
27 maart van 14.00 - 16.00 uur. 
Inloop vanaf 15.30 uur.

Locatie 
Havenziekenhuis
BE Ruyszaal, vierde etage
Haringvliet 2
3011 TD  Rotterdam

Parkeren
U kunt (betaald) parkeren op het 
Haringvliet, de Oosterkade of  
op het parkeerterrein van Tropicana.

Doelgroep
Het startsymposium van project 
Sarah is bedoeld voor huisartsen  

in de pilotwijken (het Oude westen, 
Dijkzigt, Scheepvaartkwartier,  
Middelland, Tussendijken, Spangen, 
Feijenoord/Noordereiland/Kop van 
Zuid, Afrikaanderwijk/Katendrecht, 
Kralingseveer en Prinsenland),  
overige huisartsen in Rotterdam, 
direct betrokkenen en andere  
geïnteresseerden.

Inschrijving
U kunt zich opgeven voor het  
symposium van project Sarah  
via e-mailadres:  
j.van.dam@havenziekenhuis.nl 
U ontvangt dan van ons een  
bevestiging van uw deelname  
via e-mail.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan 
het symposium van project Sarah.

Inlichtingen
Voor nadere informatie over project 
Sarah kunt u een mailtje sturen  
naar j.van.dam@havenziekenhuis.nl 


