
Stichting Oncowijs

Locatie:	 Regardz	Berg	Hotel	Amersfoort
	 Utrechtseweg	225	

3818	EG	Amersfoort
	 033	4224222

Doelgroep:	 (Oncologie)verpleegkundigen	en	verpleegkundig	specialisten	oncologie	
werkzaam	op	polikliniek,	dagbehandeling	of	klinische	verpleegafdeling.	

Doelen:	 Na	de	masterlcass	is	de	deelnemer	op	de	hoogte	van	de	nieuwste	
ontwikkelingen	op	het	gebied	van	de	diagnostiek	en	behandelopties	
(curatief/palliatief)	bij	zorgvragers	met	een	GE-carcinoom	en	is	hij/zij	
op	de	hoogte	van	de	daarbij	behorende	medische	en	verpleegkundige	
interventies	en	psychosociale	zorg	mogelijkheden.		

Deelnemers:	 Maximaal	aantal	deelnemers	40

Kosten:	 €	375,-	leden	V&VN	Oncologie.		€	425,-	voor	niet	leden	V&VN	
Oncologie.	Niet	leden	kunnen	bij	direct	lid	worden	V&VN	Oncologie	
inschrijven	voor	de	ledenprijs.	Masterclass is inclusief catering en 
overnachting. Inschrijven	voor	1	dag	is	niet	mogelijk.

LET OP!!!!!	 Er	worden	een	beperkt	aantal	plaatsen	via	subsidie	beschikbaar	gesteld	
door	het	bestuur	van	de	V&VN	Oncologie,	aan	deelnemers	met	de	
beste	motivatie	om	de	masterclass	bij	te	wonen	(motivatie	formulier).	
Indienen	voor	21	juni	2019.	Dit	formulier	kun	je	vinden	op	de	website	
van	de	stichting	Oncowijs:	www.oncowijs.nl	bij	submenu	masterclass	
Gastro	Enterologie

Inschrijven:	 Via	www.oncowijs.nl	submenu	masterclass	Gastro-Enterologie

Accreditatie:	 Accreditatie	is	aangevraagd	bij	het	kwaliteitsregister	V&VN	en	bij	
RSV	voor	verpleegkundig	specialisten.	Na	afloop	ontvangt	iedere	
ingeschreven	deelnemer	een	certificaat	van	deelname.
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Tweedaagse 
Masterclass

Gastro-Enterologische		
Oncologie

DOnDErDAg 19 En vrIjDAg 20 sEPTEMbEr 2019

UITNODIGING



V&VN	Oncologie	organiseert	op	19	en	20	september	2019	voor	de	vijfde	keer	de	tweedaagse	
masterclass:	GE-oncologie.	

De	incidentie	van	gastro-intestinale	(GE)	maligniteiten	in	Nederland	is	stijgend.	De	ontwikkelingen	
binnen	deze	groep	op	het	gebied	van	diagnostiek	en	behandeling	volgen	elkaar	in	hoog	tempo	op.	
Het	aantal	nieuwe	patiënten	dat	zich	met	een	GE-maligniteit	zal	presenteren	zal	naar	verwachting	
met	ongeveer	15%	stijgen	tot	2020.	Dit	beslaat	het	oesofaguscarcinoom,	colorectaal	carcinoom	en	
carcinomen	in	het	hepato-pancreato-biliaire	gebied	(HPB).	Alleen	voor	het	maagcarcinoom	
wordt	een	daling	van	de	incidentie	verwacht.	

Binnen	deze	masterclass	besteden	we	aandacht	aan	de	verschillende	maligniteiten	binnen	de	GE	
oncologie.	Hierbij	wordt	uitgebreid	stil	gestaan	bij	de	nieuwe	ontwikkelingen	en	behandelingen	binnen	
de	GE	oncologische	zorg	maar	ook	algemene	onderwerpen	zoals	symptoombestrijding	en	complicaties	
van	behandelingen	komen	aan	bod.	

Het	is	een	mooie	uitdaging	om	een	afwisselend	programma	te	maken	voor	de	verschillende	
maligniteiten	binnen	de	GE	oncologie.	De	tumorwerkgroep	GE	oncologie	van	de	V&VN	Oncologie	
neemt	het	programma	van	deze	masterclass	voor	haar	rekening,	in	nauwe	samenwerking	met	stichting	
Oncowijs.	

Deze	masterclass	is	specifiek	voor	(oncologie)verpleegkundigen	en	verpleegkundig	specialisten	die	zorg	
dragen	voor	patiënten	met	een	gastro-intestinale	oncologische	aandoening.	
Wij	willen	u	dan	ook	van	harte	uitnodigen	voor	deze	twee	daagse	masterclass.

namens tumorwerkgroep gE-oncologie,

Annuska schoorlemmer,	verpleegkundig	specialist,	Amsterdam	UMC	locatie	AMC,	Amsterdam
Carlo schippers,	verpleegkundig	specialist,	UMCU,	Utrecht
nel de vries,	verpleegkundig	specialist,	Amsterdam	UMC	locatie	VUmc,	Amsterdam
Patricia Hendricks,	verpleegkundig	specialist,	Jeroen	Bosch	Ziekenhuis,	’s-Hertogenbosch
Daphne Westenberg,	verpleegkundig	specialist,	st.	Antoniusziekenhuis,	Nieuwegein	

09.30-10.00	uur		 	Ontvangst	deelnemers	
10.00-10.10	uur		 Welkom	
10.10-11.10	uur		 systemische behandelingsmogelijkheden maag-, en slokdarmkanker en de  rol 
 van  immuuntherapie?
	 Mevr.	dr.	N.	Haj	Mohammad,	Internist-Oncoloog,	Universitair	Medisch	Centrum	Utrecht	
11.10-12.10	uur		 behandeling vroegtumoren van de oesofagus, technieken, inzichten en onderzoek en  
 ontledigingsproblemen na buismaagreconstructie en nieuwe behandelmogelijkheden.
	 Dhr.	Prof.	dr.	B.L.A.M.		Weusten	MDL	arts,	Universitair	Medisch	Centrum	Utrecht	
12.10-13.10	uur	 Zoveel rehabilitatie programma’s, wat werkt nu echt?	 	 	 	
	 Dhr.	dr.	E.	Verdaasdonk,	GE	chirurg,	Jeroen	Bosch	Ziekenhuis,	‘s-Hertogenbosch		
13.10-14.00	uur		 Lunch 
14.00-15.00	uur		 spijverteringssysteem en afweer, de invloed en werking	 	 	
	 Dhr.	Prof.	dr.	ir	H.F.J.	Savelkoul,	hoogleraar	celbiologie	en	immunologie,	
	 Wageningen	University	&	Research,	Wageningen	
15.00-16.00	uur		 Labwaarden bij gE oncologie: waar let je op en hoe interpreteer je deze
	 Dhr.	dr.	G.	Linthorst,	internist,	Amsterdam	Universitair	Medisch	Centrum,	
	 locatie	AMC,	Amsterdam
16.00-17.00	uur	 	De behandeling van vitamine deficiënties na gE chirurgie
	 Mevr.	M.J.W.		van	der	Linden	MSc,	diëtist,	Jeroen	Bosch	ziekenhuis,	‘s-Hertogenbosch
17.00-17.30		  Thee pauze 
17.30-18.30	uur		 Pijnstilling en sedatie in de palliatieve fase
	 	Mw.	R.	van	Jaarsveld	MSc,	verpleegkundig	specialist	palliatieve	zorg,	
	 st	Antonius	ziekenhuis,	Nieuwegein	 	
18.30-19.30	uur	  To operate or not: welke keuze (behandel) mogelijkheden zijn er voor de oudere, 
 kwetsbare patiënt?
	 Mevr.	Prof.	dr.	J.E.A.	Portielje,	internist	geriatrische	oncologie,	LUMC,	Leiden	
19.45	uur		  Diner en netwerken 

 

08.00-08.45	uur	 Ontbijt
09.00-10.00	uur		  behandelingsmogelijkheden van het colorectaal carcinoom anno 2019	 	 	
	 Dr.	dr.	H.Pruijt,	medisch	oncoloog,	Jeroen	Bosch	ziekenhuis,	s’-Hertogenbosch	
10.00-11.00	uur		 LAr syndroom: hoe behandel je dit syndroom? 
	 Mevr.	dr.	S.	Maaskant,	oncologisch	chirurg	en	Mevr.	F.	Caers	stomaverpleegkundige,	
	 Maxima	Medisch	Centrum,	Eindhoven
11.00-12.00	uur		 seksualiteit  bij /na (endeldarm)kanker
	 Dhr.	dr.	W.l.	Gianotten,	consulent	oncoseksuologie,	International	Society	for	
	 Sexuality	and	Cancer,	Hilversum	
12.00-13.00	uur		 Lunch 
13.00-14.00	uur		 nieuwe systemische behandelingsmogelijkheden bij het pancreascarcinoom	 	
	 Mevr.	dr.	J.W.	Wilmink,	medisch	oncoloog,	Amsterdam	Universitair	Medisch	
	 Centrum,	locatie	AMC,	Amsterdam
14.00-15.00	uur		 behandelingsmogelijkheden bij neuro Endocriene Tumoren van de pancreas:  
 chirurgisch versus systemische therapie
	 Mevr.	drs.	C.	Heidsma,	arts-onderzoeker,	Amsterdam	Universitair	Medisch	Centrum,	
	 locatie	AMC,	Amsterdam
15.00-15.30	uur		 selectieve Interne radiatie Therapie (sIrT) 
	 Mevr.	drs.	D.D.D.	Rietbergen,	interventie	radioloog,	LUMC,	Leiden
15.30-16.15	uur		 Welke klachten komen na pancreaschirurgie veel voor en hoe behandel je deze?
	 Mevr..	A.	Schoorlemmer,	MSc,	verpleegkundig	specialist,	Amsterdam	Universitair	
	 Medisch	Centrum,	locatie	AMC,	Amsterdam
16:15-16:30	uur	 Evaluatie, uitreiking certificaten en afscheid

Stichting Oncowijs

MAsTErCLAss gEMETAsTAsEErD MAMMA- En LOngCArCInOOM PrOgrAMMA DOnDErDAg 19 sEPTEMbEr 2019

PrOgrAMMA vrIjDAg 20 sEPTEMbEr 2019 


