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BESTE COLLEGA’S,

Het verpleegkundig en paramedisch symposium ‘Oncologie in Perspectief’ bestaat 25 
jaar! Al 25 jaar lang staan de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van 
kanker centraal tijdens dit symposium. Terugkijkend in deze 25 jaar is er veel gebeurd 
binnen de oncologische zorg. 

Waar de locatie van de tumor eerst nog bepalend was voor de behandeling, zijn we de 
afgelopen jaren steeds verder in de tumor ‘gedoken’. Binnen het onderzoek naar kanker 
heeft een verschuiving plaats gevonden van celniveau naar DNA-niveau. Genmutaties 
zijn belangrijker dan ooit geworden in de behandeling van kanker. Met grote regelmaat 
worden er weer nieuwe genmutaties ontdekt in laboratoria. Deze mutaties maken dat 
we de tumor beter begrijpen en behandeling op maat kunnen aanbieden. Dit heeft ons 
geleerd dat niet één tumor hetzelfde, maar uniek is. En niet alleen de tumor, maar uiter-
aard is ook ieder mens uniek.  

Door de komst van nieuwe technieken en behandelingen leven mensen steeds langer. 
Dit maakt dat bij de afweging voor een behandeling, de kwaliteit van leven steeds vaker 
een rol speelt. Ook tijdens en na behandeling van kanker wordt kwaliteit van leven 
meer en meer het onderwerp van gesprek. Wat voor invloed heeft een behandeling op 
de kwaliteit van leven en wat verstaat de patiënt hieronder? Doordat behandelen en 
kwaliteit van leven vaker in relatie staan tot elkaar, is er een verdieping ontstaan in het 
multidisciplinair werken. Interventies zijn erop gericht de patiënt bij zijn dagelijks leven 
en terugkeer in de maatschappij te ondersteunen.

Tijdens deze feestelijke jubileumeditie van Oncologie in Perspectief zijn we ons 
bewust van de enorme groei die we hebben doorgemaakt, maar kijken we vooral naar 
de toekomst en wat onze multidisciplinaire kennis ons en de patiënt nog meer gaat 
opleveren.

Op de volgende pagina’s van deze folder treft u het programma van het symposium 
aan. Het programma biedt een multidisciplinaire invulling en er is volop ruimte om uw 
eigen route te kiezen. De dag begint en eindigt met een plenaire sessie van bijzondere 
sprekers. 

Naast deze folder kunt u via Facebook, Twitter en LinkedIn op de hoogte blijven van al 
het nieuws rondom dit symposium. Heeft u vragen over het programma van het sympo-
sium, stelt u ze dan gerust via social media of via het contactadres achterin de folder. 
We hopen u op 20 juni a.s. te ontmoeten en wensen u alvast een leerzame en inspire-
rende dag toe!

Jacqueline Broekhuizen, voorzitter symposiumcommissie, Antoni van Leeuwenhoek
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PROGRAMMA SYMPOSIUM 
 Oncologie in Perspectief – 25 jaar

09.00 – 10.00 uur 
Ontvangst en registratie

10.00 - 10.05 uur

Welkom en opening 
Jacqueline Broekhuizen, voorzitter 
symposiumcommissie

10.05 – 10.45 uur  

PLENAIRE OCHTENDSESSIE 
25 jaar later

10.50 – 11.05 uur 
Pauze 

11.10 – 11.50 uur

OCHTENDSESSIES
Eerste ronde van 11.10 - 11.50
Let op: deze presentaties worden slechts één 
keer gegeven. U bepaalt zelf uw route.

11.50 – 12.00 uur

Wissel

12.00 - 12.40 uur

OCHTENDSESSIES
Tweede ronde van 12.00 – 12.40 uur
Let op: deze presentaties worden slechts één 
keer gegeven. U bepaalt zelf uw route.

 

12.45 – 13.45 uur 

Lunchpauze

13.50 – 14.35 uur

MIDDAGSESSIES 
Eerste ronde van 13.50 – 14.35 uur
Let op: deze presentaties worden slechts één 
keer gegeven. U bepaalt zelf uw route.

14.35 – 14.50 uur

Pauze

14.50 - 15.35 uur

MIDDAGSESSIES 
Tweede ronde van 14.50 – 15.35 uur 
Let op: deze presentaties worden slechts één 
keer gegeven. U bepaalt zelf uw route.

15.35 – 15.45 uur

Wissel

15.45 – 16.30 uur

PLENAIRE MIDDAGSESSIE
Ervaringen van een longarts door 
Sander de Hosson

16.30 - 17.00 uur

Afsluitende borrel

OP SOCIAL MEDIA TIJDENS HET SYMPOSIUM?  
Gebruik #AVLSYMPOSIUM
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09.00 - 10.00 uur
Ontvangst en registratie 23ste AVL

10.00 - 10.05 uur Opening

10.05 - 10.45 uur PLENAIRE OCHTENDSESSIE
25 jaar later

10.50 - 11.05 uur Pauze

SESSIE 1 SESSIE 2 SESSIE 3 SESSIE 4 SESSIE 5 SESSIE 6 SESSIE 7 SESSIE 8 SESSIE 9 SESSIE 10

11.10 - 11.50 uur Inventational 
oncology in

painfull bone
metastase

Effect van 
immuuntherapie 
bij darmkanker: 

hoe eerder
hoe beter?

Survivorship 
care: leven na de 
behandeling met
immuuntherapie

Urachus-
carcinoom: een 
zeer zeldzame 

bijzondere 
blaastumor 

Met erfelijkheid 
in je maag zitten

Filmen van het 
gedrag van 

kankercellen

Migranten en 
Seksualiteit, 
een lastige

combinatie?

Belang 
onderzoek

naar kwaliteit
van leven

Shared Decision
Making bij

prostatectomie,
bepalend in

besluitvorming?

Beeldgestuurde 
interventies

11.10 - 11.50 uur

11.50 - 12.00 uur Wissel Wissel

SESSIE 11 SESSIE 12 SESSIE 13 WORKSHOP 14 SESSIE 15 SESSIE 16 WORKSHOP 17 SESSIE 18 SESSIE 19 SESSIE 20

12.00 - 12.40 uur Theranostic:
diagnostiek en

behandeling
met 

radioactiviteit
in één!

Behandeling   
Immuuntherapie   

gerelateerde
bijwerkingen

Thermo-
chemotherapie

bij niet-
spierinvasief

blaascarcinoom

Palliatief 
redeneren;

Eerste hulp in de
oncologie

Let’s talk  
about NET’s

Oncologische 
ulcera; 

Pathologie en 
behandeling

Geven van online 
feedback bij 

psychosociale 
problemen

Revalidatie 
geneeskunde of 

herstelzorg?

Kwaliteit van 
leven na

lokale 
behandeling 

peniscarcinoom

Stereotactische 
bestraling van 
hersenmetas-
tasen met de 
Gamma Knife

12.00 - 12.40 uur

12.45 - 13.45 uur Lunch Lunch

SESSIE 21 SESSIE 22 SESSIE 23 SESSIE 24 SESSIE 25 SESSIE 26 SESSIE 27 SESSIE 28 SESSIE 29 SESSIE 30

13.50 - 14.35 uur De aangezichts-
prothese

Systeemtherapie
bij hersenmetas-

tasen, toene-
mend maatwerk

Vermoeidheid:
slaapver-

wekkend of snel 
in actie?

Darmkanker 
organoids voor

bepalen van 
patiënt

response op 
chemotherapie

Voedingsstatus 
en het beloop 
van de behan-

deling van 
stadium II en III 

longkanker

Behandeling met
HIPEC voor 

patiènten met 
ovariumcar-

cinoom

De kracht van
 multidisciplinair

werken in
oncologische 
 revalidatie

Leven na 
een totale 

laryngectomie; 
stem, spraak en

kwaliteit van 
leven

Intimiteit 
problematiek

bij behandeling 
van 

prostaatkanker

MR linac:
Wat is de 

aanwinst voor de 
patiënt?

13.50 - 14.35 uur

14.35 - 14.50 uur Pauze Pauze

SESSIE 31 SESSIE 32 SESSIE 33 SESSIE 34 SESSIE 35 SESSIE 36 WORKSHOP 37 SESSIE 38 SESSIE 39 SESSIE 40

14.50 - 15.35 uur Help mijn patiënt
wil euthanasie!

Koortslipvirus als 
behandeling voor 

het melanoom

Untire: een 
digitaal 

medicijn tegen 
vermoeidheid

bij kanker

Kanker en werk:
een terug-

en vooruitblik

Nieuwe 
richtlijnen en 
voorlichtings-

model voor 
kankerpreventie

Welke rol speelt 
immuuntherapie 
bij de behande-
ling van hoofd-

halskanker?

CALM - 
Omgaan met 

kanker en 
betekenis geven

aan het leven

Op weg naar 
trainingspro-
gramma’s op 

maat voor pati-
enten met

kanker

Immuuntherapie
bij blaaskanker

Een droge mond 
na bestraling 
voorkomen

14.50 - 15.35 uur

15.35 - 15.45 uur Wissel Wissel

15.45 - 16.30 uur PLENAIRE MIDDAGSESSIE
Ervaringen van een longarts

16.30 - 17.00 uur Afsluitende borrel
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Het meest actuele overzicht vindt u op de website: www.oncologieinperspectief.avl.nl
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25ste symposium voor verpleegkundigen en paramedici
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ONCOLOGIE IN PERSPECTIEF 
25 JAAR
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PLENAIRE OCHTENDSESSIE 
25 jaar later
Gespreksleider: Inge Diepman
Gastsprekers: prof. dr. R.H. (René) Medema, voorzitter Raad van Bestuur; dr. H.G. (Henk) 
van der Poel, uroloog; hr. M.M. (Martijn) Stuiver MSc, fysiotherapeut/klinisch epidemio-
loog; dr. H. (Henk) Mallo, verpleegkundig specialist immuuntherapie; dr. H.A.M. (Erik) 
van Muilekom, verpleegkundig specialist urologie; prof. dr. L. (Lonneke) van de Poll-Franse 
senior groepsleider research; prof. dr. ir.J-J. (Jan Jakob) Sonke, senior groepsleider research 
Adaptieve radiotherapie, allen werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek

25 jaar later…welke ontwikkelingen hebben hun intree gedaan binnen de oncologie? 
Tijdens de plenaire openingssessie gaan diverse professionals vanuit hun vakgebied 
terug naar belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren en geven hun visie op de 
ontwikkelingen die we in de komende jaren kunnen verwachten. Wat zal de trend zijn?

Wat hebben we ontdekt, geleerd, toegepast in 25 jaar en wat is nu dé oncologische 
behandeling en visie? Welke professionals zijn hierbij betrokken en hoe krijgt de multi-
disciplinaire samenwerking vorm? Wat heeft het de patiënt opgeleverd en waar gaat het 
naar toe? Je leest het al er zijn heel veel vragen te beantwoorden!

Het gesprek richt zich op thema’s als onderzoek, behandeling (chirurgisch, medisch 
en radiotherapie), bewegen, survivorship en de ontwikkeling van de verpleegkundige 
professie in het behandeltraject van de patiënt.

Deze ochtendsessie wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Patiëntenzorg  
Antoni van Leeuwenhoek.



7

SESSIE 1

Inventational oncology in painful bone metastase
Spreker: dhr. F. (Fernando) Gomez-Munoz, MD PhD, Director Interventional Oncology, The 
Netherlands Cancer Institute  

The bones are one of the most frequent sites 
for the metastatic spread of many common 
cancers including breast, lung, prostate, 
and kidney. Patients with bone metastasis 
are initially treated with systemic thera-
pies. Systemic bisphosphonates can also 
be implemented to provide symptomatic 
relief. Bone metastases are not controlled 
by these means in up to 40% of cancer 
patients. These patients can then be treated 
with lesion specific treatments, typically 
radiotherapy composed of external beam 

Ochtendsessie 11.10 – 11.50 uur    

radiation for isolated, focal tumors or 
systemic treatment with bone seeking 
radionuclides when patients have exten-
sive diffuse painful bone metastases. 
Surgery is an option for patients with 
only limited local bone involvement. For 
patients failing conventional treatments 
percutaneous techniques such as ablation 
or cementoplasty can be considered 
to avoid or minimize long-term opioid 
analgesia.

Effect van immuuntherapie bij darmkanker: hoe eerder hoe beter?
Spreker: mw. M. (Myriam) Chalabi, internist-oncoloog. MDL-oncologie,  
Antoni van Leeuwenhoek 

In de afgelopen jaren is immuuntherapie 
standaardbehandeling geworden voor 
verschillende vormen van kanker. De 
werking van immuuntherapie berust op 
stimulatie van het afweersysteem om 
kankercellen te vernietigen. Resultaten 
bij gemetastaseerde microsatelliet 
instabiliteit (MSI) coloncarcinomen zijn 
veelbelovend, maar deze behandeling 
werkt niet bij de microsatelliet stabiele 
(MSS) coloncarcinoom in deze setting. 

Er zijn aanwijzingen bij onder andere 
melanomen en longkanker dat 
behandeling in een vroeg stadium/niet 
gemetastaseerde ziekte, een hogere 
kans op respons heeft. In de NICHE 
studie onderzoeken we het effect 
van preoperatief immuuntherapie 
bij zowel MSS als MSI vroeg stadium 
coloncarcinomen. Tijdens deze sessie 
worden de eerste en indrukwekkende 
resultaten van deze studie met u gedeeld. 

SESSIE 2

Ochtendsessie 11.10 – 11.50 uur   
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SESSIE 3

Survivorship care: leven na de behandeling met immuuntherapie

Sprekers: mw. J. (Judith) Lijnsvelt (MSc), verpleegkundig specialist Antoni van Leeuwenhoek,
mw. dr. A. (Annelies) Boekhout, onderzoeker Antoni van Leeuwenhoek

Door de komst van immuuntherapie 
is de 3-jaarsoverleving van patiënten 
met een uitgezaaid melanoom met 20% 
toegenomen.
Deze toegenomen levensverwachting 
geeft reden tot optimisme voor patiënten, 
echter deze patiënten hebben de ‘dood’ in 
de ogen gekeken en krijgen nu te maken 
met een soms onverwacht vernieuwd 
toekomstperspectief. Naast de blijdschap 
volgt er vaak een “maar”……’.  

Het plotseling veranderde toekomstper-
spectief kan leiden tot problemen op 
psychosociaal gebied, depressieve gevoe-
lens en angst. 
In deze sessie worden de zorgbehoeften 
van deze groep survivors besproken, hoe 
moet de nazorg eruit zien? Daarnaast 
worden onderzoeksresultaten gepresen-
teerd; namelijk de lichamelijke, psychi-
sche en sociale gevolgen van de ziekte en 
behandeling.

Urachuscarcinoom: een zeer zeldzame bijzondere blaastumor

Spreker: dhr. dr. B.W.G. (Bas) van Rhijn, uroloog, Antoni van Leeuwenhoek

De urachus is een embryonale structuur 
van 5-10 cm die betrokken is bij de schei-
ding van de cloaca in urogenitale sinus 
(blaas en genitale organen) aan de ventrale 
zijde en het rectum aan de dorsale zijde. 
Rond de geboorte gaat de urachus meestal 
in regressie en blijft er een ligament over 
dat de navel met het midden van het dak 
van de blaas verbindt. 
Kanker van de urachus is uiterst zeldzaam. 
In Nederland zijn er ongeveer 15-20 nieuwe 
patiënten per jaar waarvan we er de laatste 

jaren in het Antoni van Leeuwenhoek 
tussen de 5-7 zien op de blaaskanker 
polikliniek. Urachuscarcinomen ontstaan 
meestal in het distale uiteinde en groeien 
door de blaaswand voordat ze symptomen 
geven zoals hematurie, slijm plassen en 
palpabele massa in de onderbuik. In de 
presentatie zullen verschillende aspecten 
en lopend onderzoek in het Antoni van 
Leeuwenhoek belicht worden.

SESSIE 4

Ochtendsessie 11.10 – 11.50 uur   

Ochtendsessie 11.10 – 11.50 uur   
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Filmen van het gedrag van kankercellen

Spreker: dhr. prof. dr. J. (Jacco) van Rheenen, PhD, groepsleider Nederlands Kanker 
Instituut, groepsleider Oncode Instituut, professor Intravital Microscopy Universitair 
Medisch Centrum Utrecht. 

Kanker is een ziekte die wordt veroorzaakt 
door cellen die ongecontroleerd delen 
en reizen door het lichaam om nieuwe 
tumoren te vormen, de zogeheten 
uitzaaiingen. Door kankercellen van 
muizen met een fluor kleur op te laten 
lichten, is het Jacco van Rheenen en zijn 
team gelukt om deze processen te filmen. 
Dit levert niet alleen spectaculaire beelden 
op, het levert ook veel wetenschappelijke 
kennis op welk gedrag van kankercellen 

leidt tot het ontstaan van tumoren, 
uitzaaiingen en therapieresistentie. 
Tijdens deze presentatie zal Jacco van 
Rheenen antwoord geven op de vraag 
waarom het filmen van het gedrag van 
kankercellen zo belangrijk is en hoe deze 
techniek in zijn werk gaat. Ook zal hij 
verschillende voorbeelden geven van 
de verschillende onderzoeksvragen die 
beantwoordt kunnen worden met deze 
unieke technieken.

Met erfelijkheid in je maag zitten

Sprekers: mw. L. (Lizet) van der Kolk, klinisch geneticus, Poli Familiaire Tumoren, Antoni 
van Leeuwenhoek, mw. J. (Jolanda) van Dieren, Maag-, Darm-, Leverarts, Antoni van 
Leeuwenhoek, mw. M. (Maartje) Brandt, diëtist, Antoni van Leeuwenhoek

Ongeveer 5% van mensen die maagkanker 
hebben, krijgt deze ziekte door een erfelijke 
aanleg. Verschillende erfelijke genmuta-
ties liggen hieraan ten grondslag. Klinisch 
geneticus Lizet van der Kolk licht toe welke 
dat zijn en hoe dit opgespoord wordt. In 
families waarin een erfelijke aanleg is 
aangetoond, kunnen gezonde familieleden 
met DNA-onderzoek onderzocht worden 
op dragerschap van die erfelijke aanleg. 
Iemand die zelf drager is van een erfelijke 

aanleg voor maagkanker heeft een heel 
hoog risico om maagkanker te krijgen. Er 
wordt dan vaak gekozen voor een preven-
tieve maagresectie. MDL-arts Jolanda van 
Dieren vertelt hoe dit proces tot stand komt 
en waar men mee te maken krijgt. Als er 
besloten wordt om de maag preventief 
te verwijderen, heeft dat een behoorlijke 
invloed op het eetpatroon. Oncologisch 
diëtist Maartje Brandt legt uit hoe men 
zonder maag toch goed gevoed kan blijven.

SESSIE 5

SESSIE 6

Ochtendsessie 11.10 – 11.50 uur 

Ochtendsessie 11.10 – 11.50 uur 
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SESSIE 7

Migranten en Seksualiteit, een lastige combinatie?

Spreker: mw. B. (Bianca) van Moorst, klinisch psychloog/psychotherapeut/seksuoloog NVVS, 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 

De prevalentie van seksuele disfuncties 
onder Nederlandse mannen en vrouwen 
tussen de 18 en 65 jaar wordt geschat op 
tenminste 10 tot 20% bij de mannen en 
15 tot 35% bij de vrouwen.  De preva-
lentie van seksuele klachten bij mensen 
met kanker is 20-80%. Hoewel seksuele 
problemen vaak voorkomen en veel pati-
enten hier aandacht voor willen, blijft het 
voor hulpverleners vaak een lastig onder-
werp. Gebrek aan tijd, kennis en vaardig-
heden zijn de meest gehoorde redenen 
om het onderwerp niet proactief aan te 

snijden. Nog moeilijker wordt het wanneer 
de patiënt een andere culturele achter-
grond heeft. Men kan geconfronteerd 
worden met een patiënt die een andere 
religie en andere waarden en normen 
heeft, een niet-vertrouwde communi-
catiestijl of een ongewone klachtpre-
sentatie hanteert, wat praten over (het 
toch al lastige onderwerp) seksualiteit 
bemoeilijkt. In deze sessie wordt aandacht 
besteed aan hoe seksualiteit bij mensen 
met een andere culturele achtergrond ter 
sprake gebracht kan worden. 

Belang van onderzoek naar kwaliteit van leven

Spreker: prof. dr. L. (Lonneke) van de Poll-Franse, Psychosociaal onderzoek en 
Epidemiologie Antoni van Leeuwenhoek/ Integraal Kankercentrum Nederland/ 
Universiteit van Tilburg

Door de sterke toename van het aantal 
mensen dat kanker (lang) overleeft is er 
de afgelopen jaren steeds meer interesse 
ontstaan voor de langetermijngevolgen 
van kanker en de behandeling op klachten 
en kwaliteit van leven. De diagnostiek 
en behandeling van kanker is continue 
in ontwikkeling waarbij het verbeteren 
van de kwaliteit van leven na kanker 
een belangrijk doel is. Echter, evaluatie 
van de gevolgen bepaalt de uiteindelijke 

effectiviteit van een therapie.
Tijdens de presentatie wordt ingegaan op 
het meten van kwaliteit van leven bij de 
groeiende groep van (ex-)kankerpatiënten. 
Met behulp van de uitkomsten van 
verschillende studies wordt geïllustreerd op 
welke wijze onderzoek naar kwaliteit van 
leven een belangrijke bijdrage levert aan 
de verbetering van kwaliteit van zorg voor 
kankerpatiënten.

SESSIE 8

Ochtendsessie 11.10 – 11.50 uur 

Ochtendsessie 11.10 – 11.50 uur 
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SESSIE 9

Shared Decision Making bij prostatectomie bepalend in besluitvorming?
Spreker: mw. C. (Corinne) Tillier, verpleegkundig specialist urologie, 
 Antoni van Leeuwenhoek

Mannen met een primaire diagnose van 
gelokaliseerd prostaatcarcinoom kunnen 
in aanmerking komen voor actieve surveil-
lance of voor verschillende behandelingen 
zoals brachytherapie, externe radiotherapie 
en prostatectomie. Urine-incontinentie na 
een prostatectomie, wat een vervelende 
complicatie is, kan een negatief effect op 
de kwaliteit van leven van de patiënten 
hebben, men kan achteraf spijt hebben 

van de behandelkeuze. De incidentie van 
langetermijn urine-incontinentie na pros-
tatectomie varieert tussen 3-40%. Onlangs 
hebben Gravas et al. aangetoond dat het 
herstel van continentie na prostatectomie 
kan worden voorspeld voor individuele 
patiënten. De vraag is of het delen van 
deze gepersonaliseerde informatie met 
patiënten een impact heeft op hun eigen 
behandelkeuze.

Beeldgestuurde interventies

Spreker: dhr. prof. dr. ir. J-J. (Jan-Jakob) Sonke, senior groepsleider Adaptieve radio-
therapie, Antoni van Leeuwenhoek

Voor aanvang van de behandeling van een 
patiënt met kanker wordt er een behandel-
plan ontworpen aan de hand van medi-
sche beeldvorming, die een aantal dagen 
voor de start van de behandeling wordt 
gemaakt. Door ademhaling, darmperistal-
tiek en andere fysiologische processen, 
maar ook door de reactie op de  

behandeling verandert de anatomie van 
de patiënt echter continu. Hoe kunnen we 
ondanks al deze veranderingen de patiënt 
toch heel nauwkeurig behandelen? En 
kunnen de reacties op de behandeling ook 
gebruikt worden om de behandeling nog 
verder te individualiseren?

SESSIE 10 

Ochtendsessie 11.10 – 11.50 uur   

Ochtendsessie 11.10 – 11.50 uur 
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SESSIE 11

Theranostics: diagnostiek en behandeling met radioactiviteit in één!
Spreker: dhr. dr. M. (Marcel) Stokkel, nucleair geneeskundige, Antoni van Leeuwenhoek 

Voorafgaand aan de behandeling van 
kanker worden patiënten vrijwel altijd 
verwezen voor diagnostiek om het 
stadium van de ziekte vast te stellen. De 
PET/CT-scan heeft de laatste jaren een 
vooraanstaande rol gekregen, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van radioac-
tieve stoffen. Inmiddels zijn er meerdere 
medicijnen beschikbaar gekomen die 
radioactief kunnen worden gemaakt en 
zo in een lage dosis als speurdosis kunnen 
worden gebruikt. Doel hiervan is om te 
voorspellen of dure medicatie wel gaat 
werken of niet, waarmee dure behande-
lingen kunnen worden voorkomen als ze 

toch niet werkbaar blijken. Daarnaast zijn 
er ook diagnostische middelen beschik-
baar gekomen, waarbij door een verande-
ring in radioactieve kern een bestralend 
medicijn ontstaat. Bij neuro-endocriene 
tumoren was dit al van toepassing, maar 
ook voor prostaatkanker komt dit er aan. 
De verwachting is dat dit binnen drie jaar 
ook voor andere tumoren beschikbaar 
gaat komen als nieuwe behandeloptie 
naast chemotherapie, immuuntherapie, 
radiotherapie of chirurgie. Het therano-
stische principe zal worden toegelicht en 
voorbeelden zullen interactief worden 
getoond.

Behandeling immuuntherapie gerelateerde bijwerkingen

Spreker: mw. dr. W. (Wilma) Uyterlinde, verpleegkundig specialist,  
Antoni van Leeuwenhoek

Immuuntherapie zorgt ervoor dat het 
afweersysteem van de patiënt wordt 
gestimuleerd, om zo kankercellen beter 
te herkennen en uit te schakelen. Met 
name patiënten met een gemetasta-
seerd melanoom kunnen baat hebben bij 
immuuntherapie, zoals anti-PD1-PDL1 en/
of anti-CTLA4, waardoor de (ziektevrije) 
overleving aanzienlijk is verbeterd. Ook 
bij andere tumorsoorten zijn de eerste 

resultaten veelbelovend. De activatie van 
het immuunsysteem kan echter leiden tot 
auto-immuunreacties die ernstig kunnen 
verlopen. Het is daarom belangrijk dat 
symptomen tijdig worden (h)erkend en 
laboratoriumuitslagen worden geïnterpre-
teerd. Tijdens deze interactieve presentatie 
komen de belangrijkste bijwerkingen en 
behandelopties in de vorm van casussen 
voorbij.

SESSIE 12

Ochtendsessie 12.00 – 12.40 uur

Ochtendsessie 12.00 – 12.40 uur
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SESSIE 13

Thermo-chemotherapie voor het niet-spierinvasief blaascarcinoom 
Spreker: dhr. dr. K. (Kees) Hendricksen, uroloog, Antoni van Leeuwenhoek

Blaaskanker is een veelvoorkomende 
vorm van kanker. Voor zowel diagnostiek 
als behandeling wordt eerst een transu-
rethrale (via de plasbuis) resectie van de 
blaastumor (TURT) verricht. Patiënten 
met een niet-spierinvasief blaascarcinoom 
krijgen een nabehandeling met blaas-
spoelingen, om de kans op een recidief of 
progressie te verkleinen.  

Deze zogenaamde adjuvante intravesicale 
instillaties bestaan van oudsher uit chemo-
therapie of immuuntherapie. In opkomst 
is de thermochemotherapie, oftewel 
verwarmde chemotherapie in de blaas. In 
de sessie wordt gesproken over de ontwik-
keling van thermochemotherapie en de 
mogelijke toepassing in de huidige praktijk.

Palliatief redeneren; Eerste hulp in de oncologie

Sprekers: mw. S. (Sonja) Koch, verpleegkundig consulent palliatieve zorg, Antoni van 
Leeuwenhoek, dhr. T. (Tjomme) de Graas, arts supportive care, Antoni van Leeuwenhoek

Het ‘palliatief redeneren’ is een toegepaste 
vorm van klinisch redeneren, specifiek 
gericht op besluitvorming in de palliatieve 
fase. Bij de keuze voor begeleiding en 
behandeling van symptomen wordt expliciet 
rekening gehouden met prioriteiten en 
wensen van de patiënt en met de (vaak 
beperkte) levensverwachting. Wat heeft 

de patiënt nodig in deze fase? Door 
systematisch werken, anticiperend op 
veranderingen in de toekomst en concrete 
afspraken over doelen en evaluatie, 
wordt optimale symptoommanagement 
nagestreefd. Tijdens deze workshop wordt 
op interactieve wijze kennis gemaakt met 
palliatief redeneren. 

WORKSHOP 14

Ochtendsessie 12.00 – 12.40 uur

Ochtendsessie 12.00 – 12.40 uur
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SESSIE 15

Let’s talk about NET’s
Sprekers: mw. L. (Lisette) Saveur, MANP, verpleegkundig specialist MDL Medische oncologie, Antoni 
van Leeuwenhoek, mw. M. (Marleen) Ariëns, diëtist, Antoni van Leeuwenhoek

Een neuro-endocriene tumor (NET) is een 
zeldzaam type kanker dat ontstaat uit neuro-
endocriene cellen, die door het lichaam 
verspreid zitten. De tumor kan daarom overal 
in het lichaam voorkomen. De meeste NET 
ontstaan in het maag-darmkanaal, de alvlees-
klier en de longen. Een NET kan hormoon-
achtige stoffen produceren en op grond 

daarvan worden ingedeeld in functioneel en 
niet-functioneel. In deze lezing gaan we in op 
wat NET is, waarom NET lastig te herkennen 
is, wat het klachtenpatroon is en wat de rol is 
van voeding bij NET. Verschillende aspecten 
komen aan de hand van een aantal interac-
tieve casussen aan bod.

Oncologische ulcera: pathologie en behandeling

Spreker: mw. K. (Karina) Halff, wondconsulent, oncologie-, stoma-, continentiever-
pleegkundige Antoni van Leeuwenhoek

Tumorweefsel dat de huid doorbreekt, veroor-
zaakt wonden met specifieke problematiek. 
Geur, exsudaat, pijn en kans op bloedingen 
zijn veelvoorkomende problemen, maar ook de 
psychosociale belasting speelt een rol.

In deze sessie wordt ingegaan op de oorzaak 
van deze symptomen, vervolgens gaan we aan 
de hand van casuïstiek met elkaar in gesprek 
over de wondbehandeling.

SESSIE 16

Ochtendsessie 12.00 – 12.40 uur

Ochtendsessie 12.00 – 12.40 uur
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Geven van online feedback bij psychosociale problemen
Sprekers: mw. F. (Farida) Ilahi, medisch maatschappelijk werker, Antoni van Leeuwenhoek,
mw. drs. V. (Vera) Atema, afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie, Antoni van 
Leeuwenhoek

Steeds meer psychologische interventies 
worden vertaald in, of aangevuld met een 
online programma. Wetenschappelijke 
studies tonen aan dat deze online interven-
ties zeer effectief kunnen zijn. Maar hoe 
kun jij als professional iemand het beste 
online feedback geven? Aan de hand van 
de ervaringen met het effectief bevonden 

EVA-Online programma (bestemd voor 
vrouwen die door de behandeling van borst-
kanker overgangsklachten ervaren) zullen 
we in deze workshop de tips en tricks voor 
het geven van online feedback bespreken en 
dit gelijk toepassen op een casus. Ook wordt 
er aandacht besteed aan de resultaten van de 
EVA-Online studie. 

WORKSHOP 17 

Revalidatiegeneeskunde of thuiszorg?

Sprekers: mw. drs. K.N.G. (Kirsten) Nienhuys, revalidatiearts, Antoni van Leeuwenhoek 
en Reade, mw. B.E.L. (Bettina) Zwarts, MPA, Antoni van Leeuwenhoek en Reade

Revalidatiegeneeskunde is het medisch 
specialisme dat zich – anders dan klassieke 
medisch specialismen – vooral bezighoudt 
met verlies van het functioneren van 
patiënten. Functioneren is dat wat een 
persoon doet in het maatschappelijk leven. 
Bijvoorbeeld praten, lopen en aankleden, 
maar ook werken, het opvoeden van 
kinderen en onderhouden van sociale 
contacten. Functioneren verandert door 
bijvoorbeeld (blijvende) gevolgen van 
ziekte of behandeling.  

Bij oncologische patiënten geldt dit net 
zo. De kanker zelf, maar ook de behan-
delingen die patiënten meemaken, laten 
vaak blijvende sporen na in het functio-
neren. In deze presentatie staan we stil bij 
het herstel van functioneren van veelvoor-
komende beperkingen en de (on)moge-
lijkheden van medisch specialistische 
revalidatie. Door middel van casuïstiek 
wordt het verschil tussen herstelzorg en 
revalidatiegeneeskunde duidelijk.

SESSIE 18

Ochtendsessie 12.00 – 12.40 uur

Ochtendsessie 12.00 – 12.40 uur
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SESSIE 19

Kwaliteit van leven na lokale behandeling van peniscarcinoom
Spreker: dr. H.A.M. (Erik) van Muilekom, verpleegkundig specialist urologie, Antoni van 
Leeuwenhoek

Het peniscarcinoom is binnen de uro-onco-
logie een zeldzame tumor. Het is een tumor 
die over het algemeen bij de oudere man 
voorkomt, er zijn ook jongere mannen die 
hiermee geconfronteerd worden. Niet alleen 
in Nederland is het peniscarcinoom een 
redelijk zeldzame tumor, dit is ook wereld-
wijd zo. Als peniscarcinoomcentrum heeft 
het Antoni van Leeuwenhoek een voortrek-
kersrol in Nederland bij de behandeling van 
deze tumor. Er zijn door het relatief grote 

volume van patiënten mogelijkheden om 
onderzoek te doen naar de kwaliteit van 
leven van de patiënten die worden behan-
deld voor deze tumor. Afhankelijk van de 
orgaansparende mogelijkheden en het 
wel of niet verwijderen van lymfklieren, 
kunnen problemen ontstaan met de mictie, 
seksualiteit, lymfoedeem, mannelijkheid 
en angst voor terugkeer van de ziekte. 
Juist deze onderwerpen zullen tijdens deze 
sessie worden belicht. 

Stereotactische bestraling van hersenmetastasen met de Gamma Knife

Spreker: mw. E. (Eline) Hessen, AIOS, PhS Student, Antoni van Leeuwenhoek

Hersenmetastasen worden in toenemende 
mate gediagnosticeerd bij patiënten 
met kwaadaardige aandoeningen. In 
de afge¬lopen decennia heeft er in de 
behandeling van hersenmetastasen een 
geleidelijke verschuiving plaatsgevonden 
van totale schedelbestraling naar stereo-
tactische bestraling. De Gamma Knife is 
bij uitstek geschikt voor stereotactische 
bestra¬ling van hersenmetastasen. Dankzij 
zijn unieke concept kunnen metastasen 
met hoge nauwkeurigheid tot zeer hoge 

dosissen bestraald worden met minimale 
bijwerkingen. Eén van de grote voordelen 
is onder andere dat met dit apparaat tot 10 
hersenmetastasen meer effectief en veilig 
bestraald kunnen worden. In het Antoni 
van Leeuwenhoek beschikken we over de 
nieuwste versie van dit apparaat, de Icon. 
Hiermee is het mogelijk niet alleen eenmalig, 
maar ook gefractioneerde stereotactische 
bestra¬ling toe te dienen. In deze sessie zal 
de werking van de Gamma Knife en de voor-
delen voor de patiënten worden besproken.

SESSIE 20

Ochtendsessie 12.00 – 12.40 uur

Ochtendsessie 12.00 – 12.40 uur
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SESSIE 21

De aangezichtsprothese
Sprekers: mw. S. (Shirley) Bouman, aangezichtsprotheticus, Antoni van Leeuwenhoek,
dhr. R. (René) Wolterink, aangezichtsprotheticus, Antoni van Leeuwenhoek

Systeemtherapie bij hersenmetastasen, toenemend maatwerk
Spreker: mw. dr. A. (Annette) Compter, neuroloog, Antoni van Leeuwenhoek

Na oncologische behandeling, een trauma, 
of bij een congenitale aandoening, kan 
iemands uiterlijk anders zijn. Wanneer plas-
tische chirurgie geen oplossing kan bieden 
om een afwijkend uiterlijk te corrigeren, kan 
een gelaatsprothese wellicht een oplos-
sing zijn. Al in de oudheid bestonden er 
verschillende manieren om dit te bereiken, 
maar vanaf de eerste wereldoorlog zijn de 
ontwikkelingen in een stroomversnelling 
geraakt. De materialen zijn vandaag de dag 

Hersenmetastasen treden op bij 10-20% 
van de patiënten met kanker. De 
keuze voor behandeling wordt onder 
andere bepaald door de klinische 
conditie, de tumoractiviteit buiten de 
hersenen, het aantal en de grootte van 
de hersenmetastasen. Bij een beperkt 
aantal (1-5) hersenmetastasen wordt 
vaak lokale behandeling middels 
bestraling of resectie overwogen. 
Er komt steeds meer bewijs voor 
systeemtherapie bij hersenmetastasen. 
Bij sterk chemosensitieve tumoren, 
zoals het kleincellig longcarcinoom en 
mammacarcinoom, kan chemotherapie 

voor hersenmetastasen de behandeling 
van eerste keus zijn. Gerichte moleculaire 
behandeling wordt steeds vaker 
ingezet bij hersenmetastasen van het 
niet-kleincellig longcarcinoom (EGFR 
mutatie, ALK-translocatie), melanoom 
(BRAF-mutatie) en mammacarcinoom 
(HER2-positiviteit). Immuuntherapie met 
checkpointremmers is bewezen effectief 
bij hersenmetastasen van het melanoom. 
In deze sessie wordt vooral ingegaan 
op de overwegingen bij het starten van 
systeemtherapie bij hersenmetastasen en 
het te verwachten effect.

Middagsessie 13.50 tot 14.35 uur

patiëntvriendelijker en realistischer, en de 
bevestigingsmethoden zijn in de afgelopen 
jaren flink verbeterd. Waar op dit moment 
het meeste nog met de hand wordt 
gemaakt, zal dit in de toekomst meer door 
3D-technieken worden overgenomen. In 
deze presentatie wordt aan de hand van 
voorbeelden de werkwijze en eindresul-
taten zichtbaar, daarna is er ruimte om 
vragen te stellen en zijn er diverse werk-
modellen en protheses aanwezig.

SESSIE 22

Middagsessie 13.50 tot 14.35 uur
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SESSIE 23

Vermoeidheid: slaapverwekkend of snel in actie?
Spreker: dhr. T. (Tjomme) de Graas, arts supportive care, Antoni van Leeuwenhoek

Vermoeidheid in de palliatieve fase is één 
van de meest voorkomende en beperkende 
klachten. Het ontstaat meestal door de 
ziekte en/of de behandeling daarvan. 
Vaak wordt vermoeidheid afgedaan als 
iets dat erbij hoort. Maar is dit ook zo? 
En moeten we het daarom maar gewoon 
accepteren?  

Behandeling voor gemetastaseerde kanker 
bestaat voor een deel uit chemotherapie. 
Chemotherapie heeft echter zeer veel 
bijwerkingen en bij maar een klein deel 
van de patiënten reageert de tumor op de 
behandeling. Een manier om op voor-
hand te voorspellen of een tumor goed 
reageert zou veel mensen een onnodige, 
schadelijke en zware behandeling met 
chemotherapie kunnen besparen. Met 
behulp van een nieuwe kweekmethode, 

Darmkanker organoids voor bepalen van patiënt response op 
chemotherapie
Sprekers: dhr. S. (Salo) Ooft, PhD Student, Antoni van Leeuwenhoek, dhr. L. (Luuk) 
Schipper,  arts-onderzoeker / Klinisch OIO, Antoni van Leeuwenhoek

SESSIE 24

Middagsessie 13.50 tot 14.35 uur

Middagsessie 13.50 tot 14.35 uur

Zeker nu overleving toeneemt en de 
palliatieve fase lang kan duren is het van 
belang vermoeidheid actief op te sporen 
en waar mogelijk te behandelen. Ook op 
het gebied van medicatie zijn er mogelijk 
nieuwe wegen te bewandelen. Al deze 
aspecten zullen aan de orde komen tijdens 
deze sessie.

‘organoids’, kunnen onderzoekers in het 
lab van een groot aantal verschillende 
tumoren in enkele weken een persoon-
lijke tumorkweek maken en testen. In de 
context van een prospectieve, multicenter, 
observationele studie, de TUMOROID, 
is er een model ontwikkeld op basis van 
organoids, waarmee er een robuuste 
voorspelling gemaakt kan worden of een 
patiënt met gemetastaseerd darmkanker 
zal reageren op chemotherapie. 
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SESSIE 25

Voedingsstatus en het beloop van de behandeling van stadium II en III 
longkanker
Sprekers: mw. S. (Sara) Verschure en mw. S. (Sheena) Tjon A Joe,  diëtisten, MSc,  
Centrum voor Kwaliteit van Leven, Antoni van Leeuwenhoek

Een verslechterde voedingstoestand bij 
kanker geeft klachten van onder andere 
spierverlies, vermoeidheid en meer last 
van bijwerkingen van de behandeling. 
Om de voedingstoestand te beoordelen 
werd tot nu toe vooral gekeken naar het 
lichaamsgewicht.  

Er zijn echter ook nog andere factoren die 
belangrijk kunnen zijn, bijvoorbeeld de 
spiermassa. In deze studie wordt gekeken 
naar alle voedingsfactoren die invloed 
kunnen hebben op het beloop van de multi-
disciplinaire behandeling van stadium II en 
III longkanker.

Behandeling met HIPEC voor patiënten met ovariumcarcinoom
Sprekers: mw. dr. W. (Willemien) van Driel,  gynaecoloog, Antoni van Leeuwenhoek, 
mw. S. (Simone) Koole, PhD Student, Antoni van Leeuwenhoek 

Tijdens deze sessie zullen de resultaten 
gepresenteerd worden van de gerandomi-
seerde studie die in Nederland is verricht 
bij patiënten met een stadium III ovarium-
carcinoom. Deze patiënten, die behandeld 
werden met neo-adjuvante chemotherapie, 
zijn gerandomiseerd tijdens de intervalde-
bulking om wel of geen HIPEC te onder-
gaan.  

Tijdens de sessie zal ook aan de orde 
komen op welke manier dit de huidige 
praktijk heeft gewijzigd. Daarnaast zal 
het voorstel worden gepresenteerd van de 
vervolgstudie, waarbij de patiënten die 
een primaire debulking zullen ondergaan 
gerandomiseerd worden tussen wel of 
geen HIPEC: de OVHIPEC-2 studie.

SESSIE 26

Middagsessie 13.50 tot 14.35 uur

Middagsessie 13.50 tot 14.35 uur
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SESSIE 27

De kracht van multidisciplinair werken in oncologische revalidatie
Sprekers: mw. J. (Judith) Kunst, medisch maatschappelijk werker, Antoni van Leeuwenhoek,
mw. M.A. (Margriet) Gordijn, vaktherapeut beeldend, Antoni van Leeuwenhoek

Leven na een totale laryngectomie; stem, spraak en kwaliteit van leven
Spreker: mw. K. (Klaske) van Sluis, logopediste / promovenda, Antoni van Leeuwenhoek 

SESSIE 28

Middagsessie 13.50 tot 14.35 uur

Middagsessie 13.50 tot 14.35 uur

Sinds zeven jaar biedt het Antoni van 
Leeuwenhoek medische oncologische 
revalidatie aan, waarin verschillende 
disciplines samenwerken om de oncolo-
gische patiënt de beste nazorg te geven. 
De psychosociale zorg wordt binnen dit 
revalidatieprogramma gegeven door de 
disciplines: psychologie, medisch  

Een totale laryngectomie is een ingreep 
met drastische veranderingen voor de 
fysieke functies spreken, slikken en 
de ademweg. Hiermee ontstaat een 
veranderd uiterlijk, blijvende functionele 
problemen en psychosociale problemen. 
De periode rondom de ingreep is een 
stressvolle periode, waarna de patiënt 
dient te leren leven met het veranderde 

maatschappelijk werk en vaktherapie 
beeldend. Aan de hand van verschil-
lende casussen en theorie willen twee 
samenwerkende disciplines voor het 
voetlicht brengen hoe vaktherapie beel-
dend en medisch maatschappelijk werk 
elkaar kunnen versterken binnen het 
revalidatieproces.

lichaam. Bij het begeleiden van patiënten 
voorafgaand en na de ingreep is het van 
belang hen handvatten te geven voor de 
dagelijkse praktijk. Tijdens deze sessie 
worden praktijkvoorbeelden gedeeld en 
gecombineerd met recente onderzoeksuit-
komsten op het gebied van stem en  
kwaliteit van leven.
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SESSIE 29

Intimiteit problematiek bij behandeling van prostaatkanker
Spreker: dr. H.A.M. (Erik) van Muilekom, verpleegkundig specialist urologie,  
Antoni van Leeuwenhoek 

Het prostaatcarcinoom is de tumor met 
de hoogste incidentie onder mannen in 
Nederland. Er zijn verschillende behandel-
opties mogelijk afhankelijk van het stadium 
van de ziekte. Ook al is de ziekte niet meer 
te genezen kunnen patiënten langdurig 
worden behandeld met soms relatief weinig 
klachten. Alle behandelmogelijkheden in 
een curatieve of palliatieve setting kunnen 
wel in meer of mindere mate invloed 

hebben op de intimiteit en seksualiteit. 
De keuze van behandeling kan worden 
afgestemd op de patiënt zijn eigen wensen, 
er zijn hierin soms ook beperkingen. 
Begeleiding van de veranderingen in de 
intimiteit en seksualiteit maken bij zowel 
het maken van de behandelkeuze als bij de 
nabehandeling en follow-up deel uit van de 
aangeboden zorg. Hoe wij dit hebben vorm-
gegeven zal in de sessie aan bod komen. 

MR Linac: wat is de aanwinst voor de patiënt?
Spreker: mw. M.E. (Marlies) Nowee, radiotherapeut-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek 

Sinds september 2018 is in het Antoni van 
Leeuwenhoek een nieuwe, geavanceerde 
versneller beschikbaar, de MR-Linac 
of MRI-versneller. Hierbij is er aan het 
bestralingstoestel (de versneller) een 
MRI-scanner toegevoegd, die zeer precieze 
en gedetailleerde beeldinformatie geeft. 
Vlak voorafgaand maar ook tijdens de 
bestraling kunnen we MRI-beelden maken 
en onze bestraling hierop aanpassen.  
Door deze techniek kunnen we nog 

gerichter bestralen, waardoor er minder 
schade optreedt aan de omliggende 
gezonde weefsels. Ook kunnen we 
wellicht voor sommige tumoren een 
hogere dosis geven of dezelfde dosis in 
minder aantal bestralingen geven. In deze 
lezing wordt ingegaan hoe deze nieuwe 
techniek werkt en welke patiënten de 
hoogste kans hebben om baat te hebben 
bij behandeling op de MR-Linac.

SESSIE 30

Middagsessie 13.50 tot 14.35 uur

Middagsessie 13.50 tot 14.35 uur
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SESSIE 31

Help mijn patiënt wil euthanasie!
Spreker: mw. F. (Frouke) Siebenga, ambulant verpleegkundige, Levenseindekliniek

Als (oncologie)verpleegkundige kun je 
euthanasie natuurlijk niet zelf verlenen, 
maar wat kun je wél doen voor je patiënt 
die euthanasie overweegt? Een heleboel! 
In deze sessie wordt stilgestaan bij de 
sleutelrol die je kunt innemen in de zorg 
voor patiënten met een euthanasiewens. 
Een helder beeld van euthanasie wordt 
geschetst: wat is het, en wat is het niet? 
Waarin verschilt euthanasie van reguliere 
palliatieve zorg? Moeten alle aangeboden 

Koortslipvirus als behandeling voor het melanoom
Spreker: dhr. dr. A.C.J. (Alexander)  van Akkooi, chirurgoncoloog, Antoni van 
Leeuwenhoek

Het maligne melanoom is historisch bekend 
als één van de meest agressieve en slecht 
te behandelen vormen van kanker. Sinds 
enkele jaren is dit (gelukkig) enorm aan 
het veranderen. Zo is immuuntherapie 
als behandeling als eerste ontdekt bij het 
melanoom. Een andere, nieuwe vorm van 
immuuntherapie maakt gebruik van het 
herpes (koortslip) virus. Deze zogenaamde 
T-VEC therapie wordt in uitzaaiingen 
gespoten, die zich in de huid, onderhuids of 

SESSIE 32

Middagsessie 14.50 tot 15.35 uur 

Middagsessie 14.50 tot 15.35 uur 

behandelingen zijn geprobeerd voordat 
euthanasie aan de orde kan zijn? Ook 
leer je hoe je patiënten kunt helpen 
om een constructief gesprek over hun 
euthanasiewens met de behandelend arts 
te voeren. En welke mogelijkheden zijn er 
als de arts niet bereid is om euthanasie toe 
te passen? Je krijgt antwoorden op deze 
en nog veel meer vragen, zodat je jouw 
patiënt met een euthanasiewens terzijde 
kunt staan.

in lymfklieren van melanoompatiënten 
bevinden. T-VEC therapie wordt sinds 
2017 in het Antoni van Leeuwenhoek 
gebruikt en is een waardevolle aanvul-
ling op de andere immuuntherapieën. 
In deze sessie zal uitgelegd worden hoe 
T-VEC werkt en de resultaten worden 
getoond. Daarnaast wordt een tipje van 
de sluier opgelicht m.b.t. toekomstige 
combinaties met T-VEC.
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SESSIE 33

Untire: een digitaal medicijn bij vermoeidheid bij kanker
Spreker: dhr. dr. B. (Bram) Kuiper, CEO Tired of Cancer 

Vermoeidheid is de meest voorkomende 
bijwerking bij kanker. Naar schatting lijdt 
30-40% van alle (ex)kankerpatiënten 
langdurig onder deze invaliderende 
klacht. Dat zijn meer dan 250.000 mensen 
in Nederland. Vaak wordt in de spreek-
kamer de vermoeidheid niet of beperkt 
besproken door het ontbreken van een 
magische pil. Gelukkig is er in Nederland 
adequate zorg voorhanden zoals oncologi-
sche revalidatie en psychologische  
behandelingen, zowel face-to-face als 

online. Daarmee bereiken we jaarlijks 
ongeveer 5.000 mensen. Met de in 2018 
gelanceerde Untire app kunnen we jaar-
lijks nog veel meer vermoeide (ex)kanker-
patiënten adequate hulp bieden. De app 
biedt een zelfmanagementprogramma, 
is makkelijk in gebruik, maar vooral 
belangrijk: het is een bewezen effectief 
middel, een digitaal medicijn. Zeker ook 
in blended care. In deze sessie zal de app 
verder worden toegelicht.

Kanker en werk: een terug- en vooruitblik!
Spreker: mw. dr. S.F.A. (Saskia) Duijts, programmaleider/senior onderzoeker, Universitair 
Medisch Centrum Groningen/Amsterdam Universitair Medisch Centrum

Ongeveer 40% van alle kankerpatiënten 
in Nederland krijgt de diagnose tijdens 
de werkende leeftijd. Door de ontwikke-
lingen in screening en behandeling, maar 
ook door de toenemende pensioenleef-
tijd, is de verwachting dat dit percentage 
verder zal toenemen. 

Kankerpatiënten noemen ‘werk’ één van 
de belangrijkste factoren voor kwaliteit 
van leven. Desalniettemin ervaren veel 
patiënten problemen tijdens ‘terug-
keer naar werk’ en bij het ‘aan het werk 
blijven’. Veel professionals stellen niet de 

belangrijke vraag: ‘welke invloed hebben 
diagnose en behandeling op uw werk?’ 
Daarmee wordt een eerste stap richting 
adequate werk-gerelateerde onder-
steuning, zowel op de korte als langere 
termijn, vergeten. 

Deze presentatie betreft een terugblik 
op wat we weten rondom ‘kanker en 
werk’, en een vooruitblik op stappen die 
nog genomen moeten worden. Want 
niemand zou door kanker zijn/haar baan 
mogen verliezen!

SESSIE 34

Middagsessie 14.50 tot 15.35 uur 

Middagsessie 14.50 tot 15.35 uur 
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SESSIE 35

Nieuwe richtlijnen en voorlichtingsmodel voor kankerpreventie
Spreker: mw. E. (Esther) Heijkoop, diëtist, Antoni van Leeuwenhoek

Welke rol speelt immuuntherapie bij de behandeling van 
hoofd-halskanker?
Spreker: mw. dr. C.L. (Lotje) Zuur, hoofd-halschirurg, Antoni van Leeuwenhoek

SESSIE 36

Middagsessie 14.50 tot 15.35 uur 

Middagsessie 14.50 tot 15.35 uur 

Het wetenschappelijk bewijs dat voeding 
en leefstijl een belangrijke rol spelen bij 
de kans op kanker, is sterker dan ooit. 
Dat blijkt uit het rapport “Diet, Nutrition, 
Physical Activity and Cancer: a Global 
Perspective” van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Op basis van meer dan 
10 jaar onderzoek zijn de aanbevelingen 
voor de preventie van kanker vernieuwd 

Immuuntherapie speelt een steeds 
belangrijker rol in de behandeling van 
kanker en dat geldt ook voor patiënten 
met hoofd-halskanker. Tijdens deze sessie 
wordt antwoord gegeven op de volgende 
vragen: Welke rol speelt immuuntherapie 
bij de behandeling van hoofd-halskanker? 
Staat immuuntherapie op zich of wordt 
het vaak gecombineerd met andere 
behandelingsmodaliteiten? Wat is de 
werking van immuuntherapie en wat zijn 
de bijwerkingen? Hebben patiënten met 

en vertaald in een nieuw voorlichtings-
model. Dit werkt met stoplichtkleuren en 
laat mensen eenvoudig zien wat te doen 
(groen), waar op te letten (oranje) en 
wat niet te doen (rood), om zo de kans op 
kanker te verminderen. Op een interac-
tieve wijze zullen de diverse adviezen 
worden besproken.

hoofd-halskanker een beter prognose door 
immuuntherapie? 
Ook zullen de uitkomsten besproken 
worden van de investigator-initiated fase 
1/2 studie, (de IMCISION-studie) waarin 
nivolumab met/zonder ipilimumab 
geven wordt voorafgaand aan uitgebreide 
chirurgie bij patiënten met een vergevor-
derd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-
halsgebied. Uiteraard is er daarnaast veel 
gelegenheid om vragen te stellen.
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WORKSHOP 37

CALM – Omgaan met kanker en betekenis geven aan het leven
Spreker: mw. E. (Emma) Hafkamp, gezondheidszorgpsycholoog, Antoni van Leeuwenhoek

“Managing Cancer and Living 
Meaningfully” (CALM) is een kortdurende 
psychotherapeutische interventie, waarvan 
recent is aangetoond dat het effectief is in 
het verminderen en voorkomen van stem-
mings- en angstklachten en het verbeteren 
van de kwaliteit van leven bij patiënten 
met uitgezaaide kanker. Momenteel wordt 
onderzocht of CALM ook toepasbaar is in 
Nederland. CALM is opgebouwd rond vier 
domeinen: omgaan met ziektesymptomen 
en behandelkeuzes maken, veranderde 

relaties met anderen en het zelfbeeld, 
zingeving en spiritualiteit, en angst voor 
de dood en plannen voor de toekomst. De 
interventie kan toegepast worden door 
verschillende disciplines, zoals psycho-
logen, artsen, verpleegkundigen, geestelijk 
verzorgers en maatschappelijk werkers. 
Tijdens deze workshop wordt een intro-
ductie gegeven over de inhoud en prak-
tische toepassing van CALM. Dit wordt 
geïllustreerd aan de hand van een casus, 
waarbij interactief te werk wordt gegaan. 

Op weg naar trainingsprogramma’s op maat voor patiënten met kanker
Sprekers: mw. dr. L.M. (Laurien) Buffart, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, 
afdeling Epidemiologie & Biostatistiek en afdeling Medische Oncologie
mw. M.G. (Maike) Sweegers, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam,  
afdeling Epidemiologie & Biostatistiek

Recent onderzoek heeft aangetoond dat 
fysieke trainingsprogramma’s tijdens en 
na de behandeling voor kanker positieve 
effecten hebben op de kwaliteit van 
leven, fysieke fitheid en vermoeidheid. De 
grootte van het effect is mogelijk afhan-
kelijk van bepaalde demografische en 
klinische eigenschappen van de patiënt 
of van specifieke trainingsvoorschriften. 
Om in de toekomst programma’s beter op 
maat aan te kunnen bieden is het belang-
rijk om inzicht te krijgen in de verschillen 
in trainingseffecten tussen patiënten met 

verschillende eigenschappen, en tussen 
beweeginterventies met verschillende 
trainingsvoorschriften. Dit is onder-
zocht met behulp van meta-analyses van 
individuele patiëntgegevens afkomstig 
van meerdere gerandomiseerde trials. 
In de lezing worden de resultaten 
hiervan gepresenteerd. Daarnaast wordt 
in de lezing ingegaan op hoe patiënten 
hebben ervaren dat deelname aan een 
fysiek trainingsprogramma heeft bijge-
dragen aan hun kwaliteit van leven. 

SESSIE 38

Middagsessie 14.50 tot 15.35 uur 

Middagsessie 14.50 tot 15.35 uur 
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SESSIE 39

Immuuntherapie bij blaaskanker
Spreker: mw. E. (Elsbeth) van der Laan, verpleegkundig specialist, Antoni van Leeuwenhoek

Middagsessie 14.50 tot 15.35 uur 

Voor patiënten met een gemetastaseerd 
blaascarcinoom zijn er de laatste jaren veel 
ontwikkelingen in de systemische behan-
deling geweest. Zo heeft de behandeling 
met checkpoint  inhibitors een nieuwe plek 
ingenomen naast de al langer bestaande  
chemotherapie. Bij een deel van de pati-
enten leidt dit tot een langere overleving. 
Het aantal patiënten met een respons 
is nog laag en de redenen hiervan zijn 
onduidelijk. In deze presentatie wordt een 

overzicht gegeven van de ontwikkelingen 
van de systemische behandeling voor pati-
enten met gevorderd of gemetastaseerd 
urotheelcelcarcinoom van de urinewegen. 
De nieuwe ontwikkelingen en de lopende 
studiebehandelingen zullen besproken 
worden. Hierbij staat de vraag centraal: 
Hoe blijf je alert op de bijwerkingen? Aan 
de hand van casuïstiek zal verheldering 
worden gegeven hoe je hier als zorgprofes-
sional  alert op kunt blijven.

Een droge mond na bestraling voorkomen
Spreker: dhr. dr. W.V. (Wouter) Vogel, nucleair geneeskundige en radiotherapeut, 
Antoni van Leeuwenhoek

SESSIE 40

Middagsessie 14.50 tot 15.35 uur

Een tumor in de mond of keel wordt vaak 
behandeld met bestralingen. De speeksel-
klieren zijn erg gevoelig voor straling en 
kunnen daardoor beschadigd raken. Het 
gevolg daarvan kan een droge mond zijn, 
en dat is erg nadelig voor de kwaliteit van 
leven. Met moderne scans zoals PSMA 
PET/CT kunnen de speekselklieren nu 
veel nauwkeuriger worden afgebeeld, en 
dit heeft al geholpen bij het vinden van 

nieuwe speekselklieren. Ook kan met 
deze scans de schade die ontstaat door 
bestraling voor het eerst betrouwbaar 
worden gemeten. In een wetenschappelijk 
onderzoek wordt geprobeerd met behulp 
van deze informatie de behandeling nog 
beter te maken, met minder schade en een 
betere kwaliteit van leven. De eerste resul-
taten van dit onderzoek zullen worden 
besproken.
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PLENAIRE MIDDAGSESSIE

Ervaringen van een longarts 
Spreker: dhr. S. (Sander) de Hosson, longarts, Wilhelmina Ziekenhuis

'Op deze ogenschijnlijk gewone avond danst deze vrouw waarschijnlijk voor de laatste 
keer, en het is fenomenaal. Ondanks de handicap van de infuuspaal, is elke beweging 
zo vol verfijning getimed, zo breekbaar, zo gedecideerd. Misschien mag het helemaal 
niet volgens professionele codes, maar het kan niet anders: we staan samen op en slaan 
een arm om haar heen. En daar, in die krachtige omhelzing, nemen we afscheid.' - 
Slotcouplet 

Maak kennis met Sander de Hosson. Sander is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis en 
bespreekt onbevreesd taboes in de zorg. Zijn specialisaties zijn longkanker en palliatieve 
zorg. In de columns en blogs die hij schrijft lees je hoe hij de hand van zijn patiënt vast-
houdt tot de laatste adem. Ook vertelt hij over zijn kijk op euthanasie. Tijdens de 25ste 
editie van Oncologie in Perspectief vertelt Sander over zijn ervaringen in de zorg en zijn 
kijk daarop. Hij vertelt over de vraag waar veel hulpverleners mee worstelen: waar ligt 
de grens van geneeskunde? Moet wel alles wat kan?

Deze middagsessie wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Patiëntenzorg  
Antoni van Leeuwenhoek.
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INFORMATIE SYMPOSIUM

Locatie
Theater/Congrescentrum De Meervaart
Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam, 
telefoonnummer 020 – 410 7700
Voor routebeschrijving zie:  
www.meervaart.nl

Informatie
Voor vragen over uw inschrijving of 
informatie over het symposium kunt u 
zich wenden tot:
Antoni van Leeuwenhoek 
Symposiumdesk, AVL Academie 
E-mailadres
oncologieinperspectief@nki.nl 
Telefoonnummer
020 - 512 2923/1543
Website
www.oncologieinperspectief.avl.nl

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 175,-, indien 
u zich vóór 30 april 2019 inschrijft. 
Na deze datum bedraagt het inschrijfgeld 
€ 185,-. Dit bedrag is inclusief koffie/thee, 
lunchbuffet, en een afscheidsdrankje.
Voor leden van de volgende 
beroepsverenigingen geldt 10% korting 
(indien lidnummer is ingevuld): € 157,50 
(€ 166,50 indien de inschrijving ná 30 
april 2019 plaatsvindt):

 ▪ (Oncologie) verpleegkundigen (V&VN)

 ▪Maatschappelijk werkers (BPSW)

 ▪ Diëtisten (NVD)

 ▪ Lymfoedeemtherapeuten (NVFL)

 ▪Medisch Beeldvormings- en 
Bestralingsdeskundigen (NVMBR)

 ▪ Hulpverleners, onderzoekers en 
beleidsmedewerkers binnen de 
psychosociale oncologie (NVPO)

 ▪ Geestelijk verzorgers in zorginstellingen 
(VGVZ) 

 ▪ Datamanagers (NVvOD)

Inschrijven
U kunt zich uitsluitend inschrijven via 
het digitale inschrijfformulier op www.
oncologieinperspectief.avl.nl. De indeling 
van de sessies en workshops vindt plaats 
op volgorde van binnenkomst van de 
inschrijvingen. Bij een aantal sessies en 
workshops is een grens aan het aantal 
deelnemers gesteld, dus schrijf u tijdig in 
om teleurstelling te voorkomen.
Bij schriftelijke annulering tot 17 mei 
2019 wordt € 20,- administratiekosten in 
rekening gebracht. Na deze datum vindt 
geen restitutie meer plaats, maar is de 
inschrijving wel overdraagbaar. 
Indien u zich inschrijft op de 
symposiumdag zelf, zal er € 20,- 
administratiekosten in rekening gebracht 
worden bovenop de entreeprijs.

Bewijs van deelname
Een bewijs van deelname wordt niet 
meer standaard verstrekt, omdat 
registratie ten behoeve van accreditatie 
digitaal plaatsvindt in PE-online. U kunt 
deze naar behoefte nog wel digitaal 
ontvangen als u (na het symposium) 
een e-mail met dit verzoek stuurt naar 
oncologieinperspectief@nki.nl. 

Betaling
De betaling is uitsluitend online mogelijk 
via iDEAL, VISA of MasterCard. U 
kunt na het invullen van het digitale 
inschrijfformulier op het betaallogo 
klikken en u doorloopt vervolgens een 
aantal stappen bij de online betaling. 
U ontvangt een bevestiging per mail 
met daarin een barcode. Neem dit mee, 
digitaal via de mobiel of als print. Tevens 
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ontvangt u bij uw betalingsbevestiging een 
digitale factuur. Deze kunt u gebruiken 
als bewijs van betaling indien u deze 
kosten vergoed krijgt van uw werkgever. 
Tip: doorloop het gehele betaalmenu 
en klik daarna op voltooien om terug te 
keren naar de website van het Antoni 
van Leeuwenhoek. Pas dan wordt 
uw inschrijving en betaling succesvol 
verwerkt.

U ontvangt hierna een bevestiging van 
uw inschrijving per e-mail, evenals de 
indeling in de gekozen sessies, lezingen 
en workshops en een routebeschrijving. 
Indien u deze bevestiging binnen twee 
weken na inschrijving niet ontvangt, 
neemt u dan contact met ons op.

 
Werkvormen en niveaus 
Sessie: een mondelinge overdracht van 
kennis over een bepaald onderwerp aan 
toehoorders met de mogelijkheid tot het 
stellen van vragen.
Workshop: interactieve werkvorm waarbij 
actieve participatie van de deelnemers 
wordt verwacht.

Presentaties 
Op www.oncologieinperspectief.avl.nl 
vindt u vanaf 24 juni 2019 een overzicht 
van alle presentaties en een terugblik met 
filmbeelden en foto’s van het symposium.

Accreditatiepunten
Accreditatie is aangevraagd:

 ▪ bij de Accreditatiecommissie van het 
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & 
Verzorgenden Oncologie en Register 
Zorgprofessionals;

 ▪ bij het Accreditatiebureau 

Verpleegkundig Specialisten Register 
(VSR); 

 ▪ bij de Stichting Accreditatie 
Deskundigheidsbevorderende 
Activiteiten Paramedici (StADAP);  

 ▪ bij het Registerplein – 
kwaliteitskeurmerk voor sociale 
professionals;

 ▪ bij de Accreditatiecommissie van het 
Koninklijk Nederlands Genootschap 
voor Fysiotherapie

 ▪ bij de Scholingscommissie 
Nederlandse Vereniging van Oncologie 
Datamanagers;

 
Volg ons op social media
Via Twitter en ons Facebook event kunt u 
op de hoogte blijven van het symposium. 
Regelmatig plaatsen we hier updates over 
het symposium. 
Heeft u vragen over het programma van 
het symposium, stelt u ze dan gerust. 

 

@AVLsymposium 

@AVLsymposium 

#AVLsymposium

www.facebook.com/
hetAntonivanLeeuwenhoek
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Mw. Suzanne van Beek
sr. medisch beeldvormings- en 
bestralingsdeskundige

Mw. Jacqueline Broekhuizen 
hoofd verpleegetages Chirurgische  
oncologie & IC 

Mw. Jessica de Heij-van den Tweel
oncologieverpleegkundige  
Chirurgische oncologie 

Mw. Esther Heijkoop  
diëtist

Mw. Suzanne Onderwater 
verpleegkundig specialist Medische 
oncologie  

Mw. Judith Kunst

medisch maatschappelijk werker

Amoena Benelux
www.amoena.be

Antoni van Leeuwenhoek
www.avl.nl

BAP Medical B.V.
www.bap-medical.com

Codan
www.codan.de

Fresenius Kabi Nederland
www.fresenius-kabi.com/nl

GLNP
www.extra-eiwit.nl

Greiner Bio-One
www.gbo.com

La Roche Posay
www.laroche-posay.nl 

Marilinge/BASKO ABC
www.marilinge.nl 

www.abcbreastcare.nl/

Mediq
www.mediq.nl

Mathot Medische 
Speciaalzaken
www.mathot.nl 

MediReva
www.medireva.nl
Medische Klompen V.O.F.
www.medischeklompen.nl

Ned.Ver. Voor 
Fysiotherapie b.d. 
Lymfologie& Oncologie
https://nvfl.kngf.nl/ 

Nutricia
www.nutriciamedischevoe-
ding.nl

NVPO
https://nvpo.nl/

PHHV
https://pvhh.nl/

Van Wijngaarden Medical
www.vanwijngaardenme-
dical.nl

Re-turn werkkracht bij 
Kanker

www.re-turn.nl

Schwa-Medico
www.schwa-medico.nl

Sorgente
www.sorgenteprofessionals.
nl/wat-doen-we-voor-jou-

Stap.nu
www.stap.nu

Stichting Melanoom
www.stichtingmelanoom.nl

Stichting OOK
www.stichting-ook.nl

Thuasne Benelux B.V.
www.thuasne.nl

V&VN
http://www.oncologiever-
pleging.nl/
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