7 OKTOBER 2020

UITNODIGING

WEBINAR ONCOLOGIE IN
PERSPECTIEF

Op 7 oktober 2020 organiseert het Antoni
van Leeuwenhoek het webinar Oncologie
in perspectief.
Elk jaar organiseren we als Antoni van Leeuwenhoek in juni het
symposium Oncologie in perspectief. Met dit symposium, voor
(oncologie) verpleegkundigen en paramedici geven we elk jaar
een overzicht van nieuwe ontwikkelingen binnen de oncologie.
Helaas kon vanwege Corona het symposium niet doorgaan.
Wel willen we graag een aantal interessante onderwerpen met
jullie delen en daarom organiseren we op 7 oktober van 19.00 tot
21.40 uur het Webinar Oncologie in Perspectief.
We hebben een breed programma opgesteld zodat het webinar
interessant is voor vele beroepsgroepen.
Het webinar is kosteloos bij te wonen, wel vragen wij je, om je van
tevoren aan te melden.
Het symposium Oncologie in perspectief zal volgend jaar
plaatsvinden op 24 juni 2021 in De Meervaart te Amsterdam.
Noteer dit alvast in je agenda!
Graag tot 7 oktober!
Namens de symposiumcommissie,
Edith Krab en Martine Peek
Voorzitters Symposium Oncologie in perspectief

7 OKTOBER 2020

PROGRAMMA
THEMA: WEBINAR ONCOLOGIE IN PERSPECTIEF
VOORZITER: EDITH KRAB
19.00 - 19.05

Inleiding
Edith Krab

19.05 - 19.25

4D lever op MR linac
Peter Remeijer

19.25 - 19.45

Directe reconstructie met prothese en ook
postoperatieve radiotherapie? Dat kan!
Dr. Leonie Woerdeman

19.45 - 20.05

3D lab: toepassingen van 3D-technologie in
oncologische zorg
Dr. Maarten van Alphen

20.05 - 20.10

Pauze

20.10 - 20.30

Handen af van patiënten met botmetastasen
Anne Marie van Dijk en Kirsten Nienhuys

20.30 - 20.50

Demoralisatie, gevoel van ‘het niet kunnen’ en vooral
niet weten hoe.
Dorien van Wijngaarden

20.50 - 20.55

Pauze

20.55 - 21.15

Behandeling op maat via tumor-DNA: de DRUP studie
Louisa Hoes

21.15 - 21.35

Voedingshypes binnen de oncologie
Maartje Brandt

21.35 - 21.40

Afsluiting
Edith Krab

19.05 - 19.25

19.45 - 20.05

Lever-stereotaxie met 4D-MRI
op de MR-Linac

3D lab: toepassingen van 3D-technologie in oncologische zorg

Peter Remeijer, klinisch fysicus,
Antoni van Leeuwenhoek

dr. Maarten van Alphen, hoofd-hals-chirurgie,
Antoni van Leeuwenhoek

Voor bestraling van levermetastasen hebben
we in het AVL een 4D-MRI-techniek ontwikkeld die we sinds oktober 2019 toepassen bij de
bestraling van levermetastasen op de MR-Linac.
De MR-Linac bevat naast een versneller ook een
MRI-scanner, zodat het bestralingsplan dagelijks
kan worden aangepast op basis van de MRI. We
gaan in op de 4D-MRI-techniek, de eerste resultaten en de voordelen voor de patiënt.

In 2017 is vanuit de afdeling hoofd-halsoncologie en - chirurgie het Verwelius 3D lab
opgericht voor 3D-visualisatie van beeldvorming en het plannen en printen van hulpmiddelen en anatomische modellen ten behoeve
van de behandeling. De technieken worden
voor steeds meer tumorsoorten ingezet. Wat is
er mogelijk?

19.25 - 19.45

20.10 - 20.30

Directe mammareconstructie met
prothese en ook postoperatieve radiotherapie? Dat kan!

Handen af van patiënten met
botmetastasen?

dr. Leonie Woerdeman , plastisch chirurg
Antoni van Leeuwenhoek
Postoperatieve radiotherapie kan het cosmetisch resultaat van een directe mammareconstructie met een prothese na een huid-sparende
mastectomie benadelen. De kans op korte
termijn complicaties (infectie of het verlies
van de prothese) lijkt echter niet groter. Wij
bespreken de onterechte terughoudendheid
voor een directe reconstructie bij postoperatieve
radiotherapie.

Anne Marie van Dijk, fysiotherapeut,
Kirsten Nienhuys, revalidatiearts,
Antoni van Leeuwenhoek
Het is heel belangrijk om te blijven bewegen,
ook als er botmetastasen zijn. Botmetastasen
kunnen het risico op botbreuken verhogen.
Maar niet bewegen geeft nog veel meer risico’s.
Hoe ga je daarmee om? In het Antoni van
Leeuwenhoek is een methode ontwikkeld om
tezamen met patiënt, arts en fysiotherapeuten
een beweegadvies te geven.

20.30 - 20.50

21.15 - 21.35

Demoralisatie, gevoel van ‘het niet
kunnen’, en vooral niet weten hoe

Voedingshypes binnen de oncologie

Dorien van Wijngaarden, verpleegkundig
specialist ziekenhuispsychiatrie,
Antoni van Leeuwenhoek
Demoralisatie, een vaker gehoorde term bij een
ernstig zieke patiënt. Maar wat is demoralisatie
eigenlijk? En wat is het verschil tussen demoralisatie, depressie of aanpassingsstoornis? Hoe
ga je hier als verpleegkundige mee om? In deze
sessie wordt er stilgestaan bij wat demoralisatie is en welke verpleegkundige interventies
mogelijk zijn.

20.55 - 21.15
Behandeling op maat via
tumor-DNA: de DRUP-studie
(the Drug Rediscovery Protocol)
Louisa Hoes, arts-onderzoeker,
Antoni van Leeuwenhoek
Het wordt steeds duidelijker dat niet iedere
patiënt met dezelfde soort kanker baat heeft bij
hetzelfde medicijn. De DRUP-studie onderzoekt
of behandeling met anti-kankermedicijnen
effectiever is als je de medicijnkeuze baseert
op specifieke DNA-kenmerken van een tumor
en medicijnen voorschrijft, die voor bepaalde
kankersoorten geregistreerd zijn, maar niet
voor het type kanker van de studiepatiënt.

Maartje Brandt, Diëtist,
Antoni van Leeuwenhoek

Valse beloften en halve waarheden omringen
veel voedingshypes, die zich door social media
snel verspreiden. Welke voedingshypes zijn
er en wat betekenen ze voor de oncologische
patiënt? Iedereen wil de strohalm vastgrijpen
die mooie beloftes geeft over genezing. Maar
hoe ga je daar als professional mee om?

Locatie

Het webinar wordt live uitgezonden vanuit het Antoni van Leeuwenhoek en is via
zoom te volgen.

Inschrijven

Je kunt alleen aan het webinar deelnemen als je je van tevoren hebt ingeschreven.
Inschrijven kan via deze link:

https://symposium.nki.nl/oipwebinar
Na inschrijving ontvang je een bevestiging van deelname. Begin oktober ontvang je de
link voor zoom om deel te nemen.

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:
- de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen &
Verzorgenden en Register Zorgprofessionals;
- het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR);
- de Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici
(StADAP);
- het Registerplein - kwaliteitskeurmerk voor sociale professionals;
- de Accreditatiecommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie;
- de Scholingscommissie Nederlandse Vereniging van Oncologie
Datamanagers.
Accreditatiepunten worden alleen toegekend aan deelnemers die zich van tevoren
hebben ingeschreven. Tijdens het webinar zal er controle uitgevoerd worden of
deelnemers aanwezig zijn.

Meer informatie

Voor vragen over uw inschrijving en/of informatie over het webinar kunt u contact
opnemen met Renske Muns-de Jong via e-mail: oncologieinperspectief@nki.nl of
telefoon: 020 512 1543.

www.oncologieinperspectief.avl.nl/

