
Stichting Oncowijs

Datum:      Maandag 16 december 2019

Locatie: Eenhoorn Meeting Center Amersfoort
 Barchman Wuytierslaan 2,
 3818 LH Amersfoort
 Tegenover Amersfoort station

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

Doel bijeenkomst: De studiedag management van hematologische toxiciteit zoals 
Anemie, Trombocytopenie en Leukopenie bij patiënten met kanker,  
is speciaal ontworpen voor (gespecialiseerde) verpleegkundigen en 
verpleegkundig specialisten die hun kennis over deze onderwerpen 
willen updaten met de laatste wetenschappelijke informatie en 
evidence.

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 € 50,00

Inschrijven:  Voor alle informatie over het programma en inschrijven 
 www.oncowijs.nl
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Een kankerbehandeling kan vele ongewenste bijwerkingen en toxiciteit veroorzaken. Dit is 
niet altijd een probleem maar kan echter op kritische momenten de kwaliteit van het leven 
van patiënten ernstig negatief beïnvloeden en zelfs levensbedreigend zijn. Het algemene 
doel van de studiedag: is het verbeteren van de preventie, detectie en het management 
van deze hematologische toxiciteit. Dit zal worden vorm gegeven door verschaffen van 
wetenschappelijke kennis over deze serieuze condities en de klinische consequenties op de 
kwaliteit van leven voor patiënten, het identificeren van risico patiënten en de laatste up-
to-date evidence met betrekking tot het management en evaluatie van de hematologische 
toxiciteit. Verder wordt aandacht besteed aan de optimale organisatie van de kwaliteit van 
zorg in de praktijk.

De studiedag bevat een voorbereidend pre-course boek, presentaties over de verschillende 
soorten toxiciteit en patiënten informatie. Er wordt afgesloten met een interactieve sessie 
waarbij reflectie op de eigen dagelijkse praktijk het uitgangspunt is, om te kijken hoe 
deze kan worden geoptimaliseerd met betrekking tot het beter managen van Anemie, 
Trombocytopenie en Leukopenie. Deelnemers aan dit scholingsprogramma kunnen gebruik 
maken van de mogelijkheid om met behulp van een consultant in de eigen praktijk het 
zorgpad en de zorg rondom hematologische toxiciteit te verbeteren. Het basis programma 
van deze studiedag wordt gevormd door de TITAN cursus van de European Oncology Nursing 
Society.
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09.30 - 09.45  Opening en inleiding

09.45 - 10.45 Anemie, oorzaken en interventies
 Mevr. dr. J de Feijter, internist-oncoloog, 
 Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

10.45 - 11.00  pauze

11.00 - 11.45 trombocytopenie van A tot Z
 Mevr. C. Eeltink MANP, verpleegkundig specialist, 
 AmsterdamUMC lokatie VUmc

11.45 - 12.15 neutropenie en preventieve maatregelen
 Dhr. J. de Munter, verpleegkundig consulent/specialist hematologie, 
 Universitair Ziekenhuis Gent, Belgie / President-elect European Oncology  
 Nursing Society, Brussel

12.15 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.00 febriele neutropenie effecten en interventies
 Dhr. J. de Munter, verpleegkundig consulent/specialist hematologie, 
 Universitair Ziekenhuis Gent, Belgie / President-elect European Oncology  
 Nursing Society, Brussel

14.00 - 14.30 optimaliseren van patiënten educatie
 Dhr. J.A. van Spil MANP, verpleegkundig speciaist/docent, 
 Universitair Medisch Centrum Groningen

14.30 - 14.45  pauze 

14.45 - 16.45 Zorgpaden en procesoptimalisatie in de praktijk
 Dhr. V. Wiersma Msc, Health Care Consultant, Utrecht

16.45 - 17.00  evalautie en afsluiting

Stichting Oncowijs

progrAmmA mAAnDAg 16 December 2019


