
Innovaties in 
de Oncologie

16e Post O.N.S. meeting

Datum:      maandag 20 mei 2019

Locatie: Regardz de Eenhoorn
 Barchman Wuytierslaan 2,
 3818 LH Amersfoort
 Tegenover Amersfoort station

Doelgroep: Oncologieverpleegkundigen, verpleegkundigen werkend in de 
oncologie, verpleegkundig specialisten, research verpleegkundigen.

Doel bijeenkomst: Geven van een overzicht van de laatste innovaties op het gebied 
van de oncologische medische behandelopties en verpleegkundige 
zorg, daarnaast een terugrapportage van de highlights van het 44ste 
jaarcongres van de Oncology Nursing Society, 11-14 april Annaheim, 
USA.

Accreditatie: Na afloop van de meeting ontvangt u een certificaat van deelname.
 Accreditatie is aangevraagd bij het kwaliteitsregister V&V en bij de 
 RVS voor verpleegkundig specialisten voor 6 punten.

Inschrijfkosten:  Kosten voor de bijeenkomst zijn € 90,00 voor leden van de V&VN 
Oncologie en € 130,00 voor niet leden van de V&VN Oncologie 

Inschrijven:  Voor alle informatie over het programma en inschrijven:
 www.oncowijs.nl/innovaties-oncologie
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Op 20 mei vindt voor het eerst het congres Innovaties in de Oncologie plaats. 
Na 15 jaar Post O.N.S. meeting georganiseerd te hebben, is besloten de bakens te verzetten. 
Op basis van de feedback van onze bezoekers over de afgelopen jaren is gebleken dat de 
presentaties over vernieuwende en innovatieve aspecten in de oncologie het meest gewaar-
deerd worden. Daar gaan we vanaf nu volop op inzetten!

Een interactief programma geheel gericht op de laatste innovaties in de oncologie. 

Naast bekende onderdelen, zoals hot topics met een update van de nieuwste anti-kanker 
medicatie is er ruimte voor gerenommeerde medisch specialisten die ons meenemen in 
de ontwikkelingen in hun vakgebied. Verder komen de innovaties op het gebied van de 
immunotherapie, risico’s en chemotherapie gerelateerde toxiciteit, kanker syndromen en 
interacties aan bod. Er is ook veel aandacht voor combinatiebehandelingen in de radio-
immunotherapie, robot chirurgie en de ontwikkeling van biomarkers om de respons op een 
kankerbehandeling te kunnen bepalen. Algemenere thema’s als seksualiteit en fertiliteit, de 
ouder wordende patiënt, polyfarmacie en veranderd lichaamsbeeld kunnen natuurlijk niet 
ontbreken gezien de steeds groter wordende groep mensen die leven met kanker of inmid-
dels de ziekte heeft overwonnen.

Een nieuw en interessant plenair programma voor een ieder die op de hoogte wil blijven van 
de laatste ontwikkelingen in de oncologie.

Wij hopen u te mogen begroeten op 20 mei in de Eenhoorn in Amersfoort.
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09.00-09.45 uur Registratie

09.45-10.00 uur Opening

10.00-10.45 uur  Hot topics, update van de nieuwste anti-kanker medicatie 
 Dhr. J. Ouwerkerk, research coördinator, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

10.45- 11.30 uur Discussing sexualty and fertility with patients, wat doe je wel en wat niet bij 
veranderingen in de seksualiteit, vruchtbaarheid en het lichaamsbeeld

 Mevr. M. Folsche MANP, verpleegkundig specialist, 
 Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam

11.30-12.00 uur  Koffie/thee pauze

12.00-12.35 uur  new horizons for combined immuno- and radiotherapy, management van late effecten 
 Mevr. drs. M. Hanrath-Komen, research verpleegkundige oncologie, 
 Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar

12.35-13.10 uur managing the unique needs of older adult with cancer, screenings instrumenten, 
polyfarmacie, chemotherapie toxiciteit en medicatie interactie

 Mevr. S. Ras MANP, verpleegkundig specialist, 
 Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

13.10-14.00 uur   Lunch

14.00-14.45 uur Biomarker ontwikkeling voor vroege opsporing en bepalen van de respons bij  kanker
 Dhr. dr. R.J.A. Fijnenan, associate staff scientist/onderzoeker afdeling pathologie
 Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

14.45-15.15 uur  family cancer syndroms and cancer risk, de volgende generatie sequencing en de 
nieuwste ontwikkeling m.b.t. syndromen en mutaties en de gevolgen voor de praktijk

 Mevr. M. Folsche MANP, verpleegkundig specialist,  
 Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam 

15.15-15.45 uur Updates in surgical oncology, innovaties in robot en gecombineerde chirurgie 
 Mevr. S. Ras MANP, verpleegkundig specialist, 
 Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

15.45-16.10 uur  thee/koffie pauze

16.10-16.55 uur  Immunotherapie, huidige stand van zaken en innovaties in de toekomst
 Mevr. dr. H.W. Kapiteijn, internist-oncoloog, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

16.55 uur Afsluiting
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