target
cursus 2.0

DOELGROEP
Oncologieverpleegkundigen, verpleegkundigen werkend in de oncologie,
verpleegkundig specialisten, nurse practitioners, research verpleegkundigen
die dagelijks werken met targeted therapies
DOEL BIJEENKOMST
Deskundigheidsbevordering op het gebied van targeted therapies door
middel van de cursus TARGET 2.0 (update 2018) ontwikkeld door de EONS
(European Oncology Nursing Society) in samenwerking met de V&VN
Oncologie ter verbetering van de kwaliteit en multidisciplinaire zorg voor
patiënten met kanker.
CERTIFICAAT EN ACCREDITATIE
Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname. De cursus is voor
8 punten geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V en RVS voor
verpleegkundig specialisten en oncologieverpleegkundigen.
LOCATIE
Er zullen 5 cursussen georganiseerd worden te weten op:
19 maart - Groningen
4 april - Zwolle
18 april - Eindhoven
14 mei - Den Haag
28 mei - Utrecht
Inschrijven
Registreren voor de meeting kan via www.oncowijs.nl submenu TARGET
cursus. Hier is alle informatie over de bijeenkomst te vinden. Er kunnen zich
50 deelnemers inschrijven per locatie, op volgorde van inschrijving. De kosten
voor de cursus bedragen € 105,00 voor leden V&VN Oncologie, € 130,00
voor niet leden. (inclusief studiemateriaal ter voorbereiding en cursusboek)
Stichting Oncowijs

19 maart 2019
Groningen
4 april 2019
Zwolle
18 april 2019
Eindhoven
14 mei 2019
Den Haag
28 mei 2019
Utrecht

Stichting Oncowijs

Moleculaire biologie van kanker en het
immuunsysteem van “A tot Z“

09.30 - 11.30

Targeted therapie en immunotherapie, de
belangrijkste targets bij een kankerbehandeling

11.45 - 12.45

Koffie/thee pauze

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Dhr. J. Ouwerkerk, Research coördinator

Toediening, patiënten educatie en het
management van bijwerkingen van targeted
therapies en immunotherapie

Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Conclusie en Afsluiting
Aansluitend buffet

18.15 - 18.20
18.20 - 19.00

Management van targeted therapie +
immunotherapie geassocieerde mucocutane
reacties
		
Spreker volgt zo spoedig mogelijk

16.15 - 18.15

16.00 - 16.15

14.30 - 16.00

Targeted therapie en immunotherapie, de
belangrijkste targets bij een kankerbehandeling

13.30 - 14.30

Dhr. H.A. Mallo, MANP, Verpleegkundig
specialist

Lunchpauze
12.45 - 13.30

Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Dhr H.A. Mallo, MANP, Verpleegkundig specialist

Koffie/thee pauze

11.30 - 11.45

Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Mevr. A.S.V. Adriaansz, MANP, Verpleegkundig
specialist

Opening door de dagvoorzitter

09.15 - 09.30

TARGET 2.0 cursus maart, april en mei 2019

Programma

