
Innovaties in 
de Oncologie

17e Post O.N.S. meeting

Datum:      maandag 25 mei 2020

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: Presenteren 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 45ste 
jaarcongres van de Oncology Nursing Society, 30 april tot 3 mei in San 
Antonio, Texas, 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 € 100,00 voor leden van de V&VN 
Oncologie en € 145,00 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 25 mei vindt wederom het congres “Innovaties in de Oncologie” plaats. De ontwikkelin-
gen en verbeteringen in de medische en verpleegkundige zorg binnen het oncologische veld 
volgen elkaar in rap tempo op. Reden te meer om als werker in dit vakgebied goed op de 
hoogte te blijven van de laatste, specifieke en algemene ontwikkelingen uit het werkterrein.  
 
Tijdens “Innovaties in de Oncologie” zal een breed scala aan onderwerpen aan bod komen. 
Naast bekende onderdelen, zoals “hot topics” met een update van de nieuwste anti-kanker 
medicatie, staan ontwikkelingen op het gebied van kanker geassocieerde trombose, cardio-
oncologie, urogenitale complicaties, gynaecologische kanker en management van vermoeid-
heid en fysieke activiteit, op het programma.
 
Voor de 17e keer wordt er een terug rapportage verzorgd vanuit het jaarcongres van de 
Oncology Nursing Society (USA).
 
Bovendien is er speciale ruimte in het programma gemaakt voor twee top specialisten uit 
het oncologische veld te weten, dr. J. de Langen longarts en Prof. dr. A. Gelderblom internist-
oncoloog. Zij zullen ons meenemen in de actuele innovaties op het gebied van de longkanker 
behandeling en de toekomst van de anti-kanker behandeling en zorg in 2020 en verder.
 
Kortom, wederom een  breed programma voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de 
huidige stand van zaken op het gebied van de kanker behandeling en voorbereid wil zijn wat 
er aan komt in de toekomst en hoe dit de praktijk zal veranderen.
 
Wij hopen u dan ook weer te mogen begroeten op 25 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 Cancer associated Venous thrombo-embolism, nieuwe inzichten, risicofactoren, 
profylaxe voor oppervlakkig en diep veneuze trombose, longembolie en katheter 
gerelateerde trombose

 Mevr. N.A.W.P. Schrama, MANP, verpleegkundig specialist, St. Antonius Ziekenhuis, 
Nieuwegein en docent Hogeschool Arhnem en Nijmegen

11.30-12.00 uur  Koffie/thee pauze

12.00-12.35 uur  Cardio-Oncology, wat je niet mag missen bij een verhoogd risico voor cardiotoxiciteit, 
om morbiditeit en mortaliteit te verminderen en verbetering van de kwaliteit van leven 
bij overlevers 

 Mevr. A.S.V. Adriaansz, MANP, verpleegkundig specialist, Antoni van Leeuwenhoek, 
Amsterdam

12.35-13.10 uur Cancer related fatigue, veilig adviseren van fysieke activiteiten bij verschillende 
tumortypen en behandelingsmodaliteiten

 Mevr. B. van Voorthuizen, MANP, verpleegkundig specialist, Flevo ziekenhuis, Almere

13.10-14.00 uur   Lunch

14.00-14.45 uur Updates in lungcancer, innovaties in de 1e en 2e lijn behandeling bij patiënten met 
gemetastaseerde longkanker

 Dhr. dr. J de Langen, longarts, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

14.45-15.15 uur  management of cancer and treatment related urogenital complications, 
voortschrijdend inzicht in uro-genitale bijwerkingen en kwaliteit van leven bij de 
verschillende kanker behandelingen

 Dhr. E. van Muilekom, MANP, verpleegkundig specialist uro-oncologie, 
 Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam 

15.15-15.45 uur Overall improvements in gynaecological cancer, hoe kunnen immunotherapie, 
doelgerichte therapie, chirurgie en radiotherapie de overleving verbeteren? 

 Mevr. N.A.W.P. Schrama, MANP, verpleegkundig specialist, St. Antonius Ziekenhuis, 
Nieuwegein en docent Hogeschool Arhnem en Nijmegen

15.45-16.10 uur  thee/koffie pauze

16.10-16.55 uur  Oncology treatments in 2020 and beyond, wat verschijnt er aan de horizon. 
Behandelmogelijkheden in de toekomst met chemotherapie, doelgerichte therapie en  
immunotherapie  

 Dhr. prof. dr. A.J. Gelderblom, internist-oncoloog, medische oncologie,
 Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

16.55 uur Afsluiting en borrel

Alle presentaties worden in het Nederlands gegeven.
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