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Target
en 

Immunotherapie 
cursus

Doelgroep: Oncologieverpleegkundigen, verpleegkundigen werkend in de 
oncologie, verpleegkundig specialisten, nurse practitioners, research 
verpleegkundigen die dagelijks werken met targeted therapies en 
immunotherapie.

Doel bijeenkomst: Deskundigheidsbevordering op het gebied van targeted therapies 
en immunotherapie door middel van de EONS cursus Target en 
Immunotherapie 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 

(Oncologie)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. 

Datum en locatie:      Er zullen 4 cursussen georganiseerd worden te weten op: 
 25 april - Zwolle
 9 mei - Eindhoven
 23 mei - Utrecht
 4 oktober - Leiden

Inschrijven:  Registreren voor de cursus 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 € 127,50 voor leden 
V&VN Oncologie, € 155,00 voor niet leden. (inclusief studiemateriaal 
ter voorbereiding en cursusboek)
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25 APRIL, 9 EN  23 MEI, 4 OKTOBER 2022



De TARGET en Immunotherapie cursus is een bijscholing die gericht is op alle facetten van 
ontwikkelingen op het gebied van target en immunotherapie.
De ontwikkelingen gaan razendsnel en hebben er voor gezorgd dat er een volledige update 
heeft plaats gevonden van het TARGET cursusmateriaal.

Onderwerpen die aan bod komen zijn EGFR / TKI inhibitors, signaalpaden, VEGF, M-TOR, 
MEKi, Proteosome en Multikinase inhibitors maar ook immunotherapie met checkpoint 
inhibitors.

De cursus bevat een:
1. Cursus boek wat voorafgaande aan de bijeenkomst kan worden gelezen en dient als 

voorbereiding en achteraf als naslagwerk.
2. De cursus bestaat uit presentaties over moleculaire biologie van kanker en geeft inzicht 

hoe nieuwe target therapieën en immunotherapie werken binnen de moleculaire 
 pathways en checkpoints. Daarnaast behandelen we de inzet van therapieën in de 
 dagelijkse praktijk en het management van bijwerkingen.

De cursus is ontwikkelt door de European Oncology Nursing Society (EONS) en is in 
2019/2020 geheel vernieuwd, wat betekent dat deze nieuwe cursus ook voor deelnemers 
geschikt is die deze cursus al eerder gevolgd hebben. In Nederland draagt Stichting Oncowijs 
zorg voor de organisatie van de cursus in samenwerking met de themawerkgroep Doelge-
richte en Immunotherapie van V&VN Oncologie. De sprekers van de Nederlandse cursus 
waren ook betrokken bij de ontwikkeling van het Europese programma.

De cursus wordt inmiddels al vele jaren, met grote tevredenheid van de deelnemers, 
georganiseerd op verschillende plaatsen in het land.

Stichting Oncowijs

09.15 - 09.30 uur Opening door de dagvoorzitter

09.30 - 11.30 uur Moleculaire biologie van kanker en het immuunsysteem van “A tot Z“
 Mevr. A.S.V. Adriaansz, MANP, Verpleegkundig specialist
 Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

11.30 - 11.45 uur Koffie/thee pauze

11.45 - 12.45 uur Targeted therapie en immunotherapie, de belangrijkste targets bij een 
kankerbehandeling

 Dhr H.A. Mallo, MANP, Verpleegkundig specialist
 Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

12.45 - 13.30 uur Lunch pauze

13.30 - 14.30 uur Targeted therapie en immunotherapie, de belangrijkste targets bij een 
kankerbehandeling

 Dhr. H.A. Mallo, MANP, Verpleegkundig specialist
 Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

14.30 - 16.00 uur  Toediening, patiënten educatie en het management van bijwerkingen van 
targeted therapies en immunotherapie

 Dhr. J. Ouwerkerk, Research coördinator
 Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

16.00 - 16.15 uur Thee/koffie pauze 

16.15 - 18.15 uur Management van targeted therapie + immunotherapie geassocieerde 
mucocutane reacties

 Mevr. N.A.W.P. Schrama, MANP, Verpleegkundig specialist
 St. Antonius ziekenhuis Loc. Nieuwegein
 Docent verpleegkunde bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).   

18.15 - 18.20 uur  Conclusie en Afsluiting

18.20 - 19.00 uur Aansluitend buffet
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