UITNODIGING
ALGEMENE INFORMATIE
Locatie:

Best Western Berg Hotel Amersfoort
Utrechtseweg 225
3818 EG Amersfoort
033 4224222

Doelgroep:

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

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. Training is inclusief catering en
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Tweedaagse
Masterclass
gemetastaseerd
mamma- en longcarcinoom

overnachting
Inschrijven:

Via www.oncowijs.nl submenu masterclass mamma/longcarcinoom

Accreditatie:

Accreditatie is aangevraagd voor 13 punten V&V en voor
Verpleegkundig Specialisten. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een
certificaat van deelname.

Stichting Oncowijs

PROGRAMMA MAANDAG 30 MAART 2020

MASTERCLASS GEMETASTASEERD MAMMA- EN LONGCARCINOOM
V&VN Oncologie in samenwerking met Stichting Oncowijs organiseert op 30 en 31 maart 2020
wederom de masterclass gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom.
Het long- en mammacarcinoom zijn twee tumorgroepen met de hoogste incidentie in de westerse
wereld. Ook al wordt er veel vooruitgang geboekt in de behandeling van deze tumoren, er blijven
altijd patiënten waarbij metastasering op treedt. Bij het longcarcinoom is dit bij een groot deel van
de patiënten het geval maar ook bij het mammacarcinoom is het, ondanks de vele therapeutische
mogelijkheden, nog steeds niet helemaal mogelijk patiënten  te behoeden voor een gemetastaseerde
ziekte.
In deze scholing zullen de nieuwste ontwikkelingen rondom de zorg voor de patiënt met deze
gemetastaseerde ziekten aan bod komen.
Een breed scala aan experts en professionals zullen spreken tijdens het programma, wat garant staat
voor twee zeer leerzame dagen, waarbij ook interactie van de deelnemers verwacht wordt.
Naast het afwisselende programma is er ook voldoende tijd voor netwerken.
De tumorwerkgroepen van zowel mamma care en pulmonale oncologie van V&VN Oncologie nemen
samen met stichting Oncowijs de organisatie van deze masterclass voor hun rekening.
Ivm het karakter van deze masterclass is hij geschikt voor verpleegkundig specialisten en
gespecialiseerd verpleegkundigen met voorkennis.
De volgende algemene doelstelling geldt voor de masterclass: De deelnemer is  na de scholing in
staat het volgende te benoemen; De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en
behandelopties (palliatief) bij zorgvragers met een gemetastaseerd mamma- en /of longcarcinoom met
de daarbij behorende verpleegkundige interventies en psychosociale zorg mogelijkheden.
TWG Mamma Oncologie
Judith Stel (a.j.stel@isala.nl)
Verpleegkundig specialist
Isala, Zwolle

TWG Pulmonale Oncologie
Jiska Obbink (j.obbink@slingeland.nl)
Verpleegkundig specialist
Slingelandziekenhuis

Christa Putker (c.putker@antoniusziekehuis.nl)
Verpleegkundig consulent
St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein

Marjon Geerts (mgeerts@diakhuis.nl)
Verpleegkundig specialist longoncologie
Diakonessenhuis Utrecht

Stichting Oncowijs

09.30 - 10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 17.15
17.15 - 18.15
20.00 - 20.15

Ontvangst
Welkom
Diagnostiek en behandeling gemetastaseerd mammacarcinoom
Mevr. dr. J. Tol, internist-oncoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch
Lunch en pauze
Thoracale oncologie anno 2020
Dhr. dr. J.A. Burgers, longarts, Antoni van Leeuwenhoek / NKI, Amsterdam
Pauze
Nieuwe anti tumor therapie
Dhr. dr.  J.L.G Blaauwgeers, patholoog, OLVG, Amsterdam
Beeldvorming bij gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom
Dhr. dr. K. van Everdingen, radioloog, Diakonessenhuis, Utrecht
Ontvangst in restaurant voor diner en netwerken

PROGRAMMA DINSDAG 31 MAART 2020
08.30 - 10.30

10.30 - 10.45
10.45 - 11.45
11.45 - 12.45

12.45 - 13.30
13.30 - 15.00
15.00  - 16:00

16:00 - 16:30

Bijwerkingen immunotherapie voor mamma en longcarcinoom
Mevr. M. Geers, verpleegkundig specialist, Diakonessenhuis, Utrecht
Mevr. J. Obbink, verpleegkundig specialist, Slingelandziekenhuis, Doetinchem
Pauze
Palliatieve zorg bij het gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom
Mevr. dr. M. Agterhof, internist-oncoloog, St. Antoniusziekenhuis, Utrecht
Radiotherapie bij gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom
Mevr. drs. C.G.M. Gadella van Hooijdonk, AIOS radiotherapie, UMCU,
Utrecht
Lunch
Ouderen met gemetastaseerde ziekte
Dhr. dr. A. Vondeling, klinisch geriater, Diakonessenhuis, Utrecht
Wat je zegt doet er toe! In gesprek met je patiënt   
Mevr. dr. M. van der Linden, klinisch psycholoog NIP / psychotherapeut,
Afdeling medische psychologie, Amsterdam UMC locatie VUmc, Amsterdam
Evaluatie en afscheid

