
Tweedaagse Masterclass
 

Gastro Enterologische Oncologie

Donderdag 20 en
vrijdag 21 september 2018

Algemene informatie

Locatie: BEST WESTERN PLUS Berg Hotel Amersfoort
 Utrechtseweg 225 

3818 EG Amersfoort
 033 4224222

Doelgroep: (Oncologie)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten 
oncologie werkzaam op polikliniek, dagbehandeling of 
klinische verpleegafdeling. Leden van V&VN Oncologie

Deelnemers: Maximaal aantal deelnemers 40

Kosten: € 350,- leden V&VN Oncologie. € 400,- voor niet leden V&VN 
Oncologie. Niet leden kunnen bij direct lid worden V&VN 
Oncologie inschrijven voor de ledenprijs. Training is inclusief 
catering en overnachting

LET OP!!!!! Er worden 10 plaatsen via subsidie beschikbaar gesteld door 
het bestuur van de V&VN Oncologie, aan deelnemers met de 
beste motivatie om de cursus bij te wonen (motivatie formulier). 
Indienen voor 22 juni 2018. Dit formulier kun je vinden via de 
website van V&VN Oncologie bij commissie deskundigheid via 
www.oncologieverpleging.nl/87/deskundigheid. Vervolgens bij 
subsidieverstrekking vind je het subsidie formulier. 

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. 

OncowijsStichting 

keurmerk

oncologie



Stichting Oncowijs organiseert in samenwerking met V&VN Oncologie op 
20 en 21 september  2018 voor de vierde 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 GE-
maligniteit zal presenteren zal naar verwachting met ongeveer 15% stijgen tot 
2020. Dit beslaat het oesofagus carcinoom, 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 Special Intrest Group 
(SIG) 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 vierde masterclass.

Namens SIG GE-oncologie,   
Annuska Schoorlemmer , verpleegkundig specialist, AMC, Amsterdam
Carlo Schippers, verpleegkundig specialist, UMC, Utrecht
Nel de Vries, verpleegkundig specialist, VUmc, Amsterdam
Patricia Hendricks, verpleegkundig specialist, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 
’s- Hertogenbosch

Programma donderdag  20 september 2018
9.30-10.00 uur  Ontvangst deelnemers 
10.00-10.10 uur  Welkom 
10.10- 11.10 uur Behandelingsmogelijkheden vroegcarcinoom van de oesofagus
 Dhr. Prof. dr. Weusten, MDL-arts, UMCU, Utrecht
11.10-12.10 uur  Open verus robot chirurgie bij slokdarmcarcinoom 
 Dhr. drs. P. van der Sluis, chirurg gastro enterologische oncologie, UMC, Utrecht 
12.10-13.10 uur  Behandelingsmogelijkheden van het maagcarcinoom: HIPEC 
 Mevr. dr. J. van Sandick, chirurg, AVL, Amsterdam
13.10-14.00 uur  Lunch 
14.00-15.00 uur  Spijverteringssysteem en afweer. Invloed en werking? 
 Dhr. Prof. dr. Ir H.F.J. Savelkoul, hoogleraar celbiologie en immunologie, 
 WUR, Wageningen 
15.00-16.00 uur  Fecesdonatie: toepassingsmogelijkheden en uitkomsten. 
 Mevr. Y.H. van Beurden MSc, arts onderzoeker, VUmc, Amsterdam
16.00-17.00 uur Immuuntherapie bij GE tumoren: hoe werkt het?
 Mevr. Prof. dr. M. Koopman, internist oncoloog, UMCU, Utrecht
17.00-17.30 uur Thee pauze 
17.30-18.30 uur  Pijn bij kanker: behandelingsmogelijkheden   
 Mevr. B. Kramp, MANP, verpleegkundig specialist, Rijnstate
18.30-19.30 uur Cannabis en kanker: hoe te gebruiken / voorschrijven?  
 Spreker n.n.b.
19.45 uur  Diner en netwerken 

Programma vrijdag 21 september 2018 
08.00-08.45 uur Ontbijt
09.00-10.00 uur  Behandelingsmogelijkheden van het colorectaal carcinoom anno 2018
 Dhr. dr. H. Pruijt, medisch oncoloog, Jeroen Bosch ziekenhuis, ’s Hertogenbosch 
10.00-11.00 uur  Lokale behandelingsmogelijkheden colorectaal carcinoom: TATME / TEM / 

TESAR
 Dhr. dr. R. Hompes, chirurg, AMC, Amsterdam
11.00-12.00 uur Behandeling van naar de lever gemetastaseerd colorectaal carcinoom 
 Dhr. dr. W. Leclerq, chirurg, MMC, Veldhoven / Eindhoven
12.00-13.00 uur  Lunch 
13.00-14.00 uur  Nieuwe middelen bij het pancreascarcinoom: targeted therapie de nieuwe 

toekomst?
 Mevr. dr. J.W. Wilmink, medisch oncoloog, AMC, Amsterdam
14.00-15.00 uur  Lokale behandelingsmogelijkheden pancreascarcinoom
 Dhr. dr. K.P. van Lienden, interventie radioloog, AMC, Amsterdam
15.00-16.00 uur  Enzymdeficiëntie en bacteriële overgroei na pancreas chirurgie
 Dhr. dr. R. Verdonk, MDL-arts Antoniusziekenhuis, Nieuwegein
16.00-16.30 uur Evaluatie, uitreiking certificaten en afscheid 


