2 JUNI 2021

UITNODIGING

WEBINAR ONCOLOGIE IN
PERSPECTIEF

Op 2 juni 2021 organiseert het Antoni van
Leeuwenhoek het webinar Oncologie in
Perspectief.
Elk jaar organiseren we als Antoni van Leeuwenhoek in juni het
symposium Oncologie in perspectief. Met dit symposium, voor
(oncologie) verpleegkundigen en paramedici, geven we elk jaar
een overzicht van nieuwe ontwikkelingen binnen de oncologie.
Helaas kon vanwege de Corona pandemie het symposium in 2020
niet doorgaan. Afgelopen najaar hebben wij daarom het webinar
Oncologie in Perspectief georganiseerd, vanwege het grote succes
organiseren wij ook dit jaar weer een webinar. Dit vindt plaats op
2 juni van 19.00 tot 21.40 uur.
We hebben een breed programma opgesteld zodat het webinar
interessant is voor zowel (oncologie) verpleegkundigen als
paramedici.
Graag tot 2 juni!
Namens de symposiumcommissie,
Edith Krab en Martine Peek
Voorzitters Symposium Oncologie in Perspectief

2 JUNI 2021

PROGRAMMA
WEBINAR ONCOLOGIE IN PERSPECTIEF
VOORZITER: EDITH KRAB
19.00 - 19.05

Inleiding
Edith Krab

19.05 - 19.25

Consistentie en smaakbeleving
Esther Heijkoop en Merel Latenstein

19.25 - 19.45

Orgaansparende behandeling op maat bij
rectumcarcinoom
Femke Peters

19.45 - 20.05

Vervroegde overgang: invloed op seksualiteit en
kwaliteit van leven
Marijke Wijnsma en Ilaniek Zantingh

20.05 - 20.10

Pauze

20.10 - 20.30

Cognitie en werk na kanker:
perspectieven vanuit onderzoek en praktijk
Kete Klaver en Esther Sijm

20.30 - 20.50

Beeldgeleide chirurgie bij lymfekliermetastasen
van prostaatkanker
Pim van Leeuwen

20.50 - 20.55

Pauze

20.55 - 21.15

Cryo ablaties nier/ lever
Lisa Klomphouder

21.15 - 21.35

Gepersonaliseerde chirurgie en adjuvante therapie na
neoadjuvant ipilimumab plus nivolumab bij patiënten
met een melanoom stadium III
Irene Reijers

21.35 - 21.40

Afsluiting
Edith Krab

19.05 – 19.25

19.45 – 20.05

Consistentie en smaakbeleving

Vervroegde overgang: invloed op
seksualiteit en kwaliteit van leven

Esther Heijkoop, oncologiediëtist,
Antoni van Leeuwenhoek
Merel Latenstein, logopedist,
Antoni van Leeuwenhoek
Patiënten met slikklachten krijgen van de
logopedist vaak het advies om hun voeding
aan te passen in consistentie om verslikken te
voorkomen. Er worden verschillende termen
gebruikt voor die consistentie: siroopdikte,
karnemelk dikte, licht verdikt. Sinds kort is internationaal de IDDSI (International Dysphagia
Diet Standardisiation Initiative https://iddsi.
org/framework) opgesteld. Hierdoor kunnen
overal dezelfde maatstaven worden gebruikt
voor consistentie. Wij vertellen je meer over het
smakelijk aanpassen van de voeding volgens
de IDDSI normen waar ook de patiënt blij van
wordt.

Marijke Wijnsma, medisch maatschappelijk
werker, Antoni van Leeuwenhoek
Ilaniek Zantingh, gz-psycholoog / seksuoloog
NVVS, Antoni van Leeuwenhoek
Chemotherapie kan leiden tot vervroegde uitval
van de eierstokken met dalende oestrogeen
niveaus en abrupt tijdelijk of permanent uitblijven
van de menstruatie. Het gevolg kan vaginale
droogheid en atrofie zijn, waardoor gemeenschap
pijnlijk wordt. Dit is een belangrijke risicofactor
voor seksuele disfunctie. Vergelijkbare seksuele
problemen kunnen optreden bij endocriene
therapie (tamoxifen en aromatase inhibitors).
Vrouwen die door chemo of hormoontherapie in
de overgang zijn gekomen rapporteren significant
minder seksueel verlangen dan vrouwen wiens
adjuvante behandeling niet resulteerde in een
vervroegde overgang. Wij bespreken de verschillende behandelstrategieën bij vaginale droogheid en het belang van seksuele opwinding en
effectieve seksuele prikkels bij pijn bij het vrijen.
Ook laten we een mooie e-health behandeling bij
overgangsklachten (EVA online) zien.

19.25 – 19.45

20.10 – 20.30

Orgaansparende behandeling
op maat bij rectumcarcinoom

Cognitie en werk na kanker:
perspectieven vanuit onderzoek
en praktijk

dr. Femke Peters, radiotherapeut-oncoloog,
Antoni van Leeuwenhoek
Een rectumcarcinoom wordt standaard behandeld met een rectumamputatie, vaak voorafgegaan door (chemo)radiotherapie (CRT).
Veel patiënten hebben als gevolg van de
behandeling een stoma of blijvende klachten.
Het is nu nog slecht te voorspellen bij wie een
orgaansparende behandeling werkt en daarna
een goede functie zal hebben. Wat betekent
dit voor een behandeling op maat voor
patiënten en hoe zou dat moeten zijn?

Kete Klaver, neurospsycholoog & onderzoeker,
Antoni van Leeuwenhoek
Esther Sijm, ergotherapeut, Doorzorg
Werken na een diagnose kanker blijkt soms niet
gemakkelijk. Cognitieve problemen kunnen
ervoor zorgen dat het werk minder goed uitgevoerd kan worden. Het is belangrijk de juiste
ondersteuning te bieden aan kankerpatiënten
die cognitieve klachten ervaren op het werk. Wij
bespreken de huidige behandelmethoden en
ontwikkelingen.

20.30 - 20.50

21.15 - 21.35

Beeldgeleide chirurgie bij
lymfekliermetastasen van
prostaatkanker

Gepersonaliseerde chirurgie en
adjuvante therapie na neoadjuvant ipilimumab plus nivolumab
bij patiënten met een melanoom
stadium III.

dr. Pim van Leeuwen, uroloog,
Antoni van Leeuwenhoek
In Nederland wordt 1 op de 10 mannen in hun
leven met prostaatkanker gediagnosticeerd.
Behandeling en prognose is sterk afhankelijk
van het tumorstadium. Wij geven een overzicht van de basisprincipes en mogelijkheden
van beeldgeleide PSMA-gestuurde chirurgie
voor patiënten met lymfekliermetastasen van
prostaatkanker. Hierbij nemen we jullie mee
naar de operatiekamer op zoek naar de PSMApositieve lymfekliermetastase.

Irene Reijers, arts-onderzoeker,
Antoni van Leeuwenhoek
Neoadjuvante immuuntherapie met de combinatie
van ipilimumab plus nivolumab laat hoge response
kansen zien bij stadium III melanoom patiënten.
Patiënten die een pathologische respons behalen
op de neoadjuvante therapie hebben een kleine
kans op een recidief na de operatie, maar van de
patiënten zonder respons ontwikkelt 2/3 van de
patiënten binnen twee jaar een recidief.
De PRADO studie onderzoekt of bij patiënten met
een diepe pathologische response in de index klier
(de grootste melanoom bevattende klier bij start
van de behandeling) de totale lymfeklier dissectie
veilig achterwege gelaten kan worden en of bij
patiënten zonder pathologische response de recidief-vrije overleving verbeterd kan worden door het
toevoegen van adjuvante therapie. We bespreken
de resultaten van neoadjuvante immuuntherapie
en het effect van het achterwege laten van de totale
lymfeklier dissectie op chirurgische morbiditeit en
kwaliteit van leven.

20.55 - 21.15
Cryo ablaties nier/ lever
dr. Lisa Klompenhouwer, interventieradioloog,
Antoni van Leeuwenhoek
Bij een temperatuur vanaf -20 graden ontstaat
er cel-destructie. Bij cryo-ablatie worden deze
lage temperaturen bereikt door de omzetting
van vloeibaar gas via cryo-ablatie-naalden.
Tijdens deze sessie bespreken we de techniek,
de indicaties en de casuïstiek van cryo-ablatie.

Locatie

Het webinar wordt live uitgezonden vanuit het Antoni van Leeuwenhoek en is via
zoom te volgen.

Inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro per persoon.
Je kunt alleen aan het webinar deelnemen als je je van tevoren hebt ingeschreven.
Inschrijven kan via deze link:

https://symposium.nki.nl/oipwebinarjuni
Na inschrijving ontvang je een bevestiging van deelname. 2 dagen van tevoren
ontvang je de link voor zoom om deel te nemen.

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:
- de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen &
Verzorgenden en Register Zorgprofessionals;
- het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR);
- de Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici
(StADAP);
- het Registerplein - kwaliteitskeurmerk voor sociale professionals;
- de Accreditatiecommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie;
- de Scholingscommissie Nederlandse Vereniging van Oncologie
Datamanagers.
Accreditatiepunten worden alleen toegekend aan deelnemers die zich van tevoren
hebben ingeschreven. Tijdens het webinar zal er controle uitgevoerd worden of
deelnemers aanwezig zijn.

Meer informatie

Voor vragen over uw inschrijving en/of informatie over het webinar kunt u contact
opnemen met Renske Muns-de Jong via e-mail: oncologieinperspectief@nki.nl of
telefoon: 020 512 1543.

www.lerenbijavl.nl/symposia/oncologie-in-perspectief

