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Beste collega’s, 

Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis  

(NKI-AVL) nodigt u van harte uit voor het symposium “Oncologie in perspectief – 

Van schakels naar keten”. Het symposium kenmerkt zich door het multi- 

disciplinaire karakter en richt zich op nieuwe ontwikkelingen in de oncologie.

Dit jaar is het thema "Van schakels naar keten". Tijdens het samenstellen van 

het programma leken alle nieuwe ontwikkelingen binnen de oncologie in eerste 

instantie op zichzelf staande items oftewel losse schakels. Maar niets is minder 

waar. De zorg aan de patiënt met kanker is een complex samenspel tussen de 

diverse technieken en professionals. 

Een behandeling staat niet op zichzelf en stopt allang niet meer bij de deur van 

de (poli)kliniek. Beeldvorming is inmiddels een onmisbare schakel om behande-

lingen te bepalen en uit te voeren. Maar aandacht voor voorlichting, nazorg en 

revalidatie en terugkeer in de maatschappij zijn een even belangrijk onderdeel 

binnen het traject welke de patiënt aflegt. Daarbij kan de individuele patiënt in 

dit traject steun vinden in onder andere spiritualiteit en creatieve therapie.

Voor de professional is het zaak mee te blijven bewegen met de veranderde 

zorgvraag, deskundig te blijven en zich staande te houden binnen alle maat-

schappelijke en politieke ontwikkelingen. Ketenzorg is actueel, getuige o.a. het 

IGZ-rapport ‘Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren’, waarin wordt 

gepleit voor betere afstemming van de oncologische zorg in de keten. De profes-

sionals hebben de belangrijke taak om door coördinatie en continuïteit de losse 

schakels te verbinden tot een stevige keten voor de patiënt. En…Hoe zit het met 

inspiratie? We zullen het symposium afsluiten door nader in te gaan op deze 

vraag over het werkplezier van de professional in de oncologie.

In een groot aanbod van lezingen, sessies en workshops zal worden ingegaan 

op deze ontwikkelingen en de gevolgen voor de oncologische zorg. U kunt in het 

programma zelf uw keuze bepalen. Het wordt een dynamische dag waarbij u 

nieuwe kennis opdoet, ervaringen uitwisselt en collega’s ontmoet.

We verheugen ons op een leuke en inspirerende dag.

Namens de symposiumcommissie,

Jacqueline Broekhuizen, Hoofd verpleegetage chirurgische oncologie, NKI-AVL 
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Plenaire ochtendsessie
Zorgketens in de oncologie: professioneel boeien en (ver)binden

Spreker: de heer drs. J.N.M.G. van Dartel, ethicus en verpleegkundige 

sr. lecturer medische ethiek LUMC

Als men het over ketenzorg heeft, gaat de aandacht bijna vanzelf uit naar het aan 

elkaar plakken van afgebakende stukjes zorg. Ketenzorg is dan vooral iets van 

organisaties. Organisaties doen hun best om hun programma’s zo goed mogelijk 

op elkaar af te stemmen.  Alles draait om de kwaliteit van de interne processen. 

De patiënt wordt in die benadering gemakkelijk een soort postpakketje dat van 

de ene organisatie doorgeschoven wordt naar de andere. De patiënt wordt daar-

bij wel begeleid. Maar de vraag is wat er in zo’n organisatiegerichte benadering 

overblijft van gedachten dat er ook iets als een regierol voor de patiënt zou zijn 

weggelegd. En hoe zit het eigenlijk met de professionele zorgverlener? Wat is  

zijn of haar rol in een dergelijk concept van ketenzorg? 

Over ketenzorg kun je ook heel anders denken. Meer in termen van professioneel 

boeien en (ver)binden. Dat impliceert andere beelden van de organisatie: geen 

star ding, maar meer vloeiend. Meer een werkwoord, dat begint met een dialo-

gisch proces van patiënt en zorgverlener. 

Beeldvorming van tumorresponse: over vorm, grootte en functie 

Spreker: de heer drs. H.J. Teertstra, radioloog NKI-AVL

Radiologisch onderzoek is in deze tijd een onmisbare schakel in de keten van 

‘personalized medicine’. Bij de diagnostiek van kanker, detectie, stadiuminde-

ling en het vervolgen van (steeds succesvollere) therapie, speelt radiologie van 

oudsher een belangrijke rol. Qua beeldvorming heeft het de laatste jaren een 

stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, wat vooral geldt voor CT en MRI. 

In het verleden lag bij het vervolgen van het effect van therapie de nadruk op 

anatomische veranderingen: de afname van de grootte van de tumor. Beeld- 

vormende technieken als PET/CT, dynamische CT en MRI, diffusie-MRI en spectro-

scopie zijn als radiologische methoden in toenemende mate geschikt om meer 

functionele informatie te geven: hoe gedraagt een tumor zich (in biologische zin) 

tijdens therapie. 

Een aantal van deze methoden worden besproken en er wordt ingegaan op de 

praktische consequenties: mogelijkheden om therapie individueel aan de patiënt 

aan te passen. 

Lezingen 
1. Nieuwe ontwikkelingen bij de bestraling van hoofd-halskanker, 

verbetering van de kwaliteit van leven en prognose 

Spreker: de heer dr. C.R.N. Rasch, radiotherapeut-oncoloog NKI-AVL

Grote hoofd-halstumoren hebben sterke invloed op de kwaliteit van leven van 

de patiënt. Slikproblemen, pijn, slechte spraak en (long-)ontstekingen komen 

vaak voor. De behandeling is ingrijpend en heeft blijvend grote invloed op de 

kwaliteit van leven. Voorheen was chirurgie gevolgd door bestraling de standaard 

behandeling.

Met de komst van de combinatie van chemotherapie met bestraling is de prog-

nose van de patiënten verbeterd, zodat nu tweederde van de patiënten met een 

grote tumor en lymfkliermetastasen ziektevrij overleeft. Om de resultaten verder 

te verbeteren, wordt een orgaansparende bestraling toegepast en zijn er ontwik-

kelingen om het anti-tumoreffect van de chemo-radiotherapie beter te voorspel-

len. Deze voorspelling biedt de mogelijkheid om de patiënt een meer gerichte 

behandeling te geven.

2. Het HIPEC fasen pad: de weg van de toekomst?

Sprekers: mevrouw D. Miltenburg, oncologieverpleegkundige chirurgische

oncologie NKI-AVL 

de heer B. van der Sanden, teamleider chirurgische oncologie NKI-AVL

De oncologische zorg wordt steeds complexer. Een voorbeeld hiervan is de zorg 

rondom een HIPEC (Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie) behandeling. 

Bij deze chirurgische behandeling van een gemetastaseerde vorm van kanker 

wordt de buikholte peroperatief met chemotherapie gespoeld. Het verplegen van 

deze patiëntengroep vergt veel kennis en kunde van een verpleegkundig team. 

Daarbij worden deze patiënten door meerdere zorgverleners tegelijk behandeld 

en is afstemming essentieel. 

In de praktijk blijkt dat er veel tijd verloren gaat bij het wachten op medische  

besluitvorming gebaseerd op verpleegkundige observaties. Om het verpleeg-

kundig proces effectiever te organiseren en structureren is er in het NKI-AVL eind 

2008 gestart met het ontwikkelen van een klinisch fasen pad. Deze lezing zal 

inzicht geven op welke wijze de ontwikkeling van dit pad is gerealiseerd en hoe 

het is geïmplementeerd. Uiteindelijk luidt de hoofdvraag: is het fasen pad de weg 

van de toekomst?
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3. Zorgpad stervensfase:  markeringspunt geeft duidelijkheid 

Sprekers: mevrouw J. Bos-Tonnard, leidinggevende interne oncologie, projectleider

zorgpad stervensfase NKI-AVL

mevrouw S. Massaro-Koch, oncologieverpleegkundige interne oncologie NKI-AVL

In het NKI-AVL is gestart met het implementeren van het landelijke kader van  

het zorgpad stervensfase. In deze lezing wordt onder andere stilgestaan bij de 

problemen die er ontstaan wanneer dit zorgpad in een behandelsetting  

geïmplementeerd wordt. Zo is markeren het moment waarop het multi- 

disciplinair team vaststelt dat de stervensfase is aangebroken.

Op de volgende aspecten wordt ingegaan: Hoe overtuig je de verschillende dis-

ciplines om te gaan werken met het zorgpad en hoe objectief is een nulmeting?

Verder wordt er ingegaan op de veranderingen die het zorgpad in de praktijk 

met zich meebrengt en hoe het NKI-AVL hiermee is omgegaan. Denk hierbij aan 

scholing en deskundigheidsbevordering, het beoordelen van de patiëntgebonden 

problemen, gestructureerd anticiperen en de begeleiding van de naasten.

4. Menopauzale symptomen na behandeling voor borstkanker: 

op weg naar een gedragsmatige oplossing?

Spreker: mevrouw dr. S.F.A. Duijts, postdoc bij de afdeling Psychosociaal Onderzoek

en Epidemiologie NKI-AVL 

Premenopauzale vrouwen met borstkanker die zijn behandeld met chemothe-

rapie of hormonale therapie kunnen vroegtijdig menopauzale klachten krijgen. 

Vanwege het tumorbevorderende effect is hormoonvervangende therapie niet 

mogelijk voor deze patiënten. In de EVA studie, een gerandomiseerde multicen-

ter trial, wordt de effectiviteit onderzocht van drie interventies op menopauzale 

klachten bij deze jonge vrouwen. Het gaat om cognitieve gedragstherapie, 

fysieke activiteit en de combinatie van beide interventies. Secundaire uitkomst-

maten van het onderzoek zijn seksualiteit, lichaams- en zelfbeeld, psychische 

problematiek en kwaliteit van leven. In workshop 3 wordt nader ingegaan op 

de toegepaste cognitieve gedragsinterventies bij vrouwen die door chemo- of 

hormonale therapie vroegtijdig menopauzale klachten krijgen.

5. Physician Assistant op de afdeling Radiotherapie

Spreker: de heer R. Kalisvaart, physician assistant, afdeling Radiotherapie NKI-AVL

Physician assistant (PA) is een relatief nieuw beroep én een nieuwe functie in de 

gezondheidszorg in Nederland. In 2000 werd deze functie in Nederland geïntro-

duceerd volgens een Amerikaans model. Het beroep PA is gepositioneerd in het 

medisch continuüm. De  PA’s nemen een deel van de patiëntenzorg voor hun 

rekening. De PA werkt onder supervisie van de specialist en biedt professionele 

medische zorg. Wat is de ervaring tot nu toe?

Sinds september 2007 zijn er in het NKI-AVL twee PA’s werkzaam op de afdeling 

radiotherapie. Voor de één is de behandeling van longkanker het speerpunt, voor 

de ander is dat prostaatkanker. Verwacht wordt dat de PA een belangrijke plaats 

gaat  innemen in de organisatie.

6. Plastisch chirurgische parels ter voorkoming van een zwakke 

schakel in de oncologische zorgketen – een beschouwing

Spreker: de heer dr. J.J. Hage, plastisch chirurg NKI-AVL

Bij oncologische patiënten verloopt de wondgenezing na chirurgische resecties 

vaak verstoord en moeizaam als gevolg van systemische en conditionele defi-

ciënties. Dit geldt nog meer als de conditie van de lokale weefsels is aangetast 

door pre-operatieve radiotherapie. Veelal kunnen complicaties vóórkomen wor-

den door het resectiedefect, direct aansluitend aan die resectie, op te vullen met 

niet-bestraald, goed doorbloed weefsel dat van elders wordt getransplanteerd. 

Op die manier kan het genezingsproces én de genezingstijd van neo-adjuvant 

bestraalde patiënten met borst-, vulva-, of darmkanker of een weke delen sar-

coom, aanzienlijk worden verkort. Aan de hand van casuïstiek wordt dit principe 

toegelicht. In workshop 5 wordt hier verder op ingegaan.
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7. (Onder)Voeding bij chemo-radiotherapie

Sprekers: mevrouw M.P. Ariëns, diëtist NKI-AVL

mevrouw W.I. Uyterlinde MANP, verpleegkundig specialist intensieve zorg NKI-AVL

Tijdens en na gecombineerde chemo-radiotherapie kampt tachtig procent van de 

longkankerpatiënten met gewichtsverlies. Dit wordt veroorzaakt door klachten 

van radiatie oesophagitis, anorexie en nausea of een combinatie daarvan. In 

geval van significant gewichtsverlies kan dit leiden tot een vertraagd herstel van 

de patiënt, complicaties en uit- of afstel van behandeling.

In 2009 heeft in het NKI-AVL een prospectief onderzoek plaatsgevonden bij 

patiënten met een lokaal gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom, tijdens en na 

gecombineerde chemoradiatie. Doel van het onderzoek was het in kaart brengen 

van de hoeveelheid gewichtsverlies en de eventuele relatie met de toxiciteit en 

patiëntenkarakteristieken. Uitkomsten van het onderzoek hebben geleid tot een 

richtlijn voor bijvoeding en een aanzet tot een risico-inventarisatie door middel 

van hydraulische handknijpkracht. De lezing gaat in op de richtlijn en de risico-

inventarisatie.

8. De leerwerkplaats: kwaliteit en veiligheid gegarandeerd?

Sprekers: de heer C. Möhlmann, oncologieverpleegkundige en coach 

leerwerkplaats, chirurgische oncologie NKI-AVL

mevrouw M. van de Water, oncologieverpleegkundige en coach leerwerkplaats,

chirurgische oncologie NKI-AVL

Een aantal jaren geleden werkten er op de verpleegetages in het NKI-AVL alleen 

oncologieverpleegkundigen, nu wordt een vleugel gerund door studentverpleeg-

kundigen. In september 2009 startte de leerwerkplaats op de afdeling chirurgi-

sche oncologie. Op deze leerwerkplaats lopen MBO-V- en HBO-V studenten stage. 

Tijdens deze lezing wordt onder andere ingegaan op het bewaken van de patiënt-

veiligheid en het op peil houden van de kwaliteit van zorg op de leerwerkplaats. 

Aan de hand van de drie hoofdrolspelers van de leerwerkplaats, namelijk de 

patiënt, studentverpleegkundige en de coach, wordt besproken welke dilemma’s 

er spelen en hoe goede kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft in een oncologische 

setting. 

9. Morbiditeit na liesklierdissectie 

Spreker: de heer drs. M.M. Stuiver, fysiotherapeut - klinisch epidemioloog NKI-AVL

Liesklierdissecties zijn relatief weinig voorkomende chirurgische ingrepen die 

doorgaans kunnen leiden tot een aanzienlijke morbiditeit, niet alleen direct  

postoperatief maar ook op de lange termijn. Liesklierdissecties worden  

regelmatig uitgevoerd door oncologisch chirurgen, urologen en gynaecologen. 

Deze resecties kunnen geïndiceerd zijn bij een melanoom, blaas-, penis- of 

cervixcarcinoom. De ingreep kan uitgevoerd worden nadat een tumormetastase 

is vastgesteld in één van de klieren in de lies, soms naar aanleiding van een 

schildwachtklier procedure. Niet zelden moet na de liesklierdissectie aanvullend 

worden bestraald. Na de operatie treden bij 65% van de patiënten complicaties 

op, in de vorm van infectie, seroomvorming of wonddehiscentie. In deze lezing 

worden twee studies besproken die in het NKI-AVL zijn verricht naar morbidi-

teit na liesklierdissectie. In deze studies is gekeken naar de frequentie, aard en 

determinanten van korte termijn complicaties en naar de invloed van preventieve 

compressietherapie op het optreden van lymfoedeem.

10. Overstappen en aansluiten

Sprekers: mevrouw L.J. Brink-Mosch, oncologieverpleegkundige dagbehandeling

NKI-AVL

mevrouw S.L. Drogtrop, oncologieverpleegkundige interne oncologie NKI-AVL

mevrouw A. Lechner, nurse practitioner i.o. gynaecologische oncologie NKI-AVL

Patiënten met eierstokkanker stadium 3c worden regelmatig behandeld met 

chemotherapie en chirurgie, de zogenaamde interval debulking. Daarnaast krij-

gen deze patiënten in het NKI-AVL het voorstel om mee te doen aan de OVHIPEC 

(Ovarium Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie) studie waarbij patiënten 

peroperatief chemotherapie krijgen. 

In deze lezing vergelijken we het traject van een patiënt met het maken van een 

(trein)reis, waarbij we de (oncologie)verpleegkundigen zien als reisleiders op de 

tussengelegen stations.

De oncologieverpleegkundige van de dagbehandeling en de chirurgische ver-

pleegetage geven inzicht in de begeleiding en taken die zij hebben in dit traject, 

met als belangrijkste vraag: Hoe zorg je dat de patiënt een goede overstap maakt 

en dat deze aansluiting vindt in het vervolgtraject? Ook andere disciplines zoals 

diëtiste, fysiotherapeuten en verpleegkundig specialisten zijn betrokken bij het 

traject. 
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11. Contrastmiddelen voor gecombineerde pre- en intraoperatieve  

tumordetectie 

Spreker: de heer dr. F.W.B. van Leeuwen, chemicus, afdeling Radiologie/

Nucleaire Geneeskunde NKI-AVL

Accurate chirurgische verwijdering van de primaire tumor en de tumor draineren-

de lymfeklieren is een cruciaal onderdeel van de behandeling van borstkanker. 

Sterker nog, de opvolgende behandelingstrategieën zoals bestraling en chemo-

therapie hangen vaak af van het succes van deze chirurgische ingreep. 

In de huidige situatie plannen de chirurgen hun operaties aan de hand van beeld-

vormende technieken zoals ultrasound, CT, SPECT, PET en MRI die dagen of uren 

voor de operatie worden uitgevoerd. Echter, tijdens de operatie hebben zij weinig 

leidraad met betrekking tot de locatie van de tumor.

Tumorspecifieke contrastmiddelen die chirurgen ook tijdens de operatie accuraat 

begeleiden naar de tumorlocatie, bieden uitkomst. 

12. Combinatie van MRI en PET om de reactie van chemotherapie 

op borstkanker vast te stellen

Spreker: de heer dr. K.G.A. Gilhuijs, fysicus, afdeling Radiologie/Nucleaire 

Geneeskunde NKI-AVL

Het is op dit moment niet mogelijk om nauwkeurig te voorspellen welke 

patiënten zullen reageren op chemotherapie bij borstkanker en welke niet. De 

mogelijkheid om al na enkele kuren te bepalen of een tumor reageert, kan artsen 

in staat stellen om uit te wijken naar alternatieve medicijnen indien de huidige 

chemokuur niet aanslaat. 

Beeldvormende technieken zoals MRI en PET visualiseren verschillende eigen-

schappen van de tumor (doorbloeding en glucose opname). Verandering van 

deze eigenschappen tijdens de chemotherapie zouden een aanwijzing kunnen 

zijn of een tumor op de behandeling reageert. Uit onderzoek is gebleken dat de 

MRI in maximaal veertig procent van de patiënten hiervoor uitkomst biedt. De 

meerwaarde van toevoeging van PET is echter momenteel onbekend. PET/CT 

scanners bestaan immers wel, maar PET/MRI scanners zijn nog volop in ontwik-

keling en niet algemeen beschikbaar. Geavanceerde computerprogramma’s 

zijn wel in staat om beelden verkregen uit afzonderlijke MRI en PET scanners te 

combineren en zo inzicht te verschaffen in de meerwaarde van PET/MRI voor het 

vaststellen van de reactie van chemotherapie op borstkanker.

Sessie
1. Multidisciplinaire revalidatie van hoofd-halskankerpatiënten

Sprekers: de heer prof.dr. F.J.M. Hilgers, hoofd-halschirurg-oncoloog NKI-AVL

mevrouw drs. L. van der Molen, klinisch linguïst/logopedist NKI-AVL

mevrouw drs. A. L’Ortye, revalidatiearts, Jan van Breemen Instituut (JBI)

Veel hoofd-halskankerpatiënten (en hun naasten) hebben na afronding van de 

medische behandelingen behoefte aan gerichte revalidatie en begeleiding. Een 

gericht evidence-based revalidatieprogramma kan de lichamelijke en psychische 

gevolgen verminderen en de conditie en de kwaliteit van leven verbeteren. Door 

de expertise van het NKI-AVL op dit specialistische gebied te bundelen met de 

brede expertise van het Jan van Breemen Instituut (JBI), is er een revalidatiepro-

gramma ontwikkeld voor oncologische hoofd-halspatiënten. Dit programma is 

gebaseerd op evidence-based oefenprogramma’s. 

In het eerste deel van de sessie wordt ingegaan op de achtergrond en opzet van 

het behandelprogramma voor revalidatie van hoofd-halskankerpatiënten. Daarna 

volgt er een casusbespreking met Multi Disciplinair Overleg (MDO) aan de hand 

van het behandelprogramma.

 

 



14 15

Workshops
1. Werk en intimiteit na (borst)kanker 

Workshopleiders: mevrouw H. Hauer MANP, nurse practitioner mammachirurgie 

NKI-AVL

de heer T. Rejda, klinisch arbeidsgeneeskundige NKI-AVL

Met de verbeterde overlevingsperspectieven voor kankerpatiënten bestaat er 

toenemende aandacht voor kwaliteit van leven en reïntegratie in de  

maatschappij.

Daarbij is uit onderzoek gebleken dat veel mensen die worden behandeld voor 

kanker problemen ondervinden als zij blijven werken tijdens de behandeling  

of als zij weer beginnen met werken na de behandeling. 

Daarnaast kunnen ook op het gebied van intimiteit en seksualiteit veranderingen 

optreden. Veelal vinden patiënten het moeilijk om te praten over intimiteit en 

seksualiteit. 

In deze workshop worden afzonderlijk de meest voorkomende problemen belicht 

bij werk en kanker en intimiteit en (borst)kanker. Aan de hand van stellingen en 

casuïstiek wordt aandacht besteed aan de rol van hulpverleners. De focus van de 

workshop richt zich met name op patiënten met borstkanker. Veel van deze pro-

blematiek speelt echter ook een rol bij patiënten met andere vormen van kanker. 

2. Tijd voor spiritualiteit

Workshopleider: de heer drs. F.M.B.T. Kortekaas, geestelijk verzorger NKI-AVL

Spiritualiteit kom je steeds vaker tegen in kranten, boeken, films én in vaklitera-

tuur over de oncologische zorg. Dit begrip roept zeer uiteenlopende reacties op. 

Voor de één is het zweverig en ongrijpbaar en laat het bij voorkeur achterwege. 

De ander vindt spiritualiteit een essentieel onderdeel van de zorg. Maar hoe is  

dit te realiseren?

In de workshop wordt een werkbare definitie van spiritualiteit gegeven op grond 

van literatuur en praktijkervaring. In onderling gesprek en met behulp van casuïs-

tiek wordt gezocht naar inpassing van deze dimensie van zorg in de dagelijkse 

praktijk. Aan bod komen onder andere de volgende vragen: ‘Welke hulpmiddelen 

zijn er om over spiritualiteit te communiceren?’ ‘Welke drempels bij zorgverlener 

en patiënt kunnen er zijn die dit gesprek belemmeren?’ ‘Hoe zou spiritualiteit een 

meer vanzelfsprekende plaats kunnen krijgen in de zorg?’

3. Omgaan met menopauzale symptomen

Een cognitieve gedragsinterventie 

Workshopleiders: mevrouw F. Ilahi , maatschappelijk werker NKI-AVL

mevrouw A. Stutterheim, maatschappelijk werker NKI-AVL

Tijdens deze workshop wordt dieper ingegaan op het EVA-project besproken in 

lezing 4. Aan dit project namen premenopauzale vrouwen met borstkanker deel. 

Deze vrouwen zijn behandeld met chemotherapie of hormonale therapie en  

hebben vroegtijdige menopauzale klachten gekregen. 

Één van de interventies van het project komt tijdens deze workshop aan bod; de 

cognitieve gedragsinterventie. Het doel van deze interventie is om menopauzale 

klachten zoals opvliegers, nachtelijk zweten, slaapproblemen en seksualiteit te 

beïnvloeden en hanteerbaar te maken door onder andere relaxatie-oefeningen.

In deze workshop maken deelnemers kennis met cognitieve gedragsinterventies 

en ervaren zij deels zelf wat deze interventies inhouden.

4. Leven in ……’blessuretijd’ 

Workshopleiders: mevrouw S. van den Brink, maatschappelijk werker NKI-AVL

mevrouw A. Nol-Boekel MANP, nurse practitioner farmacologie NKI-AVL

Er is een onontgonnen gebied te onderzoeken. Kankerpatiënten, die eerder de 

boodschap kregen, dat er geen behandeling meer voor ze is, kunnen door nieuwe 

behandelingen soms een onverwachte levensverlenging krijgen.  

In deze workshop wordt een pilot onderzoek gepresenteerd van patiënten die aan 

fase 1 medicijnonderzoek mee hebben gedaan. Het gaat om patiënten, die buiten 

alle verwachtingen meer dan een jaar extra hebben gewonnen. Op de volgende 

aspecten wordt ingegaan: ‘Wat betekent deze onverwachte levensverlenging op 

emotioneel, sociaal en financieel gebied voor de patiënt?’ Verder worden verschil-

lende oncologische patiëntengroepen besproken die levensverlenging krijgen door 

langdurig palliatieve behandelingen. In een discussie wordt de betekenis voor deze 

patiënten aan de orde gesteld en handvatten onderzocht voor de psychosociale 

zorg die de hulpverlener kan bieden.
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5. Plastisch chirurgische parels ter voorkoming van een zwakke 

schakel in de oncologische zorgketen – een uitdaging 

Workshopleider: de heer dr. J.J. Hage, plastisch chirurg NKI-AVL 

In lezing 6 werd besproken hoe het genezingsproces én de genezingstijd van 

met name neo-adjuvant bestraalde patiënten met borst-, vulva-, of darmkanker 

of een weke delen sarcoom, aanzienlijk verkort kan worden. Dit kan door het 

resectiedefect direct op te vullen met niet-bestraald, goed doorbloed weefsel dat 

van elders wordt getransplanteerd. 

Aansluitend op deze lezing worden in deze workshop wondconsulenten, radio-

therapeutisch laboranten, mammacareverpleegkundige, fysiotherapeuten en on-

cologisch verpleegkundigen uitgedaagd om mee te denken over transplantaties 

en de gevolgen ervan aan de hand van casuïstiek. Immers, zo’n transplantatie 

vormt ook een extra belasting voor patiënten. 

6. Het continuïteitsbezoek: korte lijnen kort schakelen!

Workshopleider: mevrouw A. Bukman, gespecialiseerd oncologieverpleegkundige

thuiszorg bij Zorgbalans (Haarlem e.o.), consulent consultteam palliatieve zorg 

Zuid- en Midden Kennemerland, Amstelland en Meerlanden

Om de overgang tussen zorg in het ziekenhuis en de thuissituatie zo klein  

mogelijk te maken, is het continuïteitsbezoek door de wijkverpleegkundige  

(met het aandachtsgebied oncologie) voor de patiënt een noodzakelijke schakel 

in de oncologische keten.

Continuïteit van zorg wordt geboden aan kankerpatiënten die wel of geen (poli)

klinische behandelingen ondergaan of hebben ondergaan. Ook wordt het bezoek 

ingezet als een vorm van trajectbegeleiding voor patiënten in de palliatieve fase. 

Tijdens de workshop wordt middels casuïstiek uitleg gegeven over de inhoud, 

mogelijkheden en de meerwaarde van dit bezoek. Van belang is de vraag: ‘Hoe 

maken we samen de keten kort en sterk?’

7. Een nieuwe stijl voor het geven van voorlichting in de oncologie

Workshopleider: mevrouw A. de Best, trainer en opleidingsadviseur NKI-AVL

Het NKI-AVL heeft een communicatieve training ontwikkeld en uitgevoerd, 

voortvloeiend uit het onderzoeksproject VOICE (verpleegkundige voorlichting 

aan ouderen over chemotherapie). De uitkomsten van het onderzoek vormen de 

leidraad voor het trainingsprogramma. Uitgangspunten zijn de veranderde visie 

op voorlichting geven en bewustwording van de noodzaak van (communicatieve) 

gedragsverandering voor een ieder die patiënten voorlicht over een behandeling 

die komen gaat. Inmiddels wordt er in tenminste twaalf Nederlandse zieken- 

huizen gewerkt volgens deze methode en blijkt deze inzetbaar voor alle leeftijds-

groepen. Het structureren en reduceren van informatie, de versterking van het 

contact, de individuele afstemming op de behoefte van de patiënt/naaste en de 

regie in de gespreksvoering staan centraal in het trainingsprogramma. 

Deze interactieve workshop omvat een krachtige en praktische aanbeveling om 

nieuw werkgedrag in te zetten voor het geven van individuele voorlichting

8. Veerkracht: na elke klap weer opstaan

Workshopleider: de heer dr. L.M. Gualthérie van Weezel, psychiater, NKI-AVL & AIGR 

(Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie)

Klappen incasseren, dat is het noodlot van kanker hebben. Een patiënt wordt 

wreed uit evenwicht gebracht in de loop van zijn ziektegeschiedenis, evenals  

zijn naasten. 

Een reeks van ingrijpende gebeurtenissen volgt elkaar in onvoorspelbare volg-

orde al dan niet op zoals de aanloop tot de diagnose, de behandelingen,  

het overleven en revalideren, het recidief, het sterfbed. De patiënt staat voor 

emotionele klussen als hoop, vrees, lichamelijke beschadiging, aantasting,  

machteloosheid, afhankelijkheid, onzekerheid, opstand en dankbaarheid. Het 

komt aan op aanpassingsvermogen, oftewel coping. Vanuit het begrip ‘veer-

kracht’ wordt in deze workshop gekeken wat het incasseringsvermogen van 

patiënten en hun omgeving bepaalt en hoe die veerkracht versterkt kan worden 

met aandacht voor de rol van diverse hulp-verleners in het traject.

9. E-learning – van concept naar de verpleegkundige praktijk

1ste ronde: Doelgroep (oncologie)verpleegkundigen

Workshopleider: mevrouw J. Tabak, oncologieverpleegkundige chirurgische 

oncologie NKI-AVL

E-learning is in het NKI-AVL geïmplementeerd vanuit de behoefte om de kennis 

van oncologieverpleegkundigen in kaart te brengen. Het leermateriaal wordt  

ontwikkeld op basis van kritische praktijksituaties door inhoudsexperts uit  

verschillende zorg- en onderwijsinstellingen. Zo functioneert E-learning voor 

de oncologieverpleegkundige als ontwikkelinstrument.

Op basis van de toetsuitkomsten kan kennis worden verbeterd en geborgd.  

Hiermee bewaakt en verbetert de organisatie de deskundigheid van de mede-

werkers als onmisbare schakel in de zorgketen. 
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In deze workshop wordt u uitgenodigd mee te denken en mee te wandelen op 

het pad van de introductie van E-learning, de ontwikkeling van leermateriaal 

en implementatie van het instrument in de organisatie met al zijn hobbels en 

uitdagingen.

9. E-learning – een kennismaking voor de radiotherapeutische 

praktijk. 2de ronde: Doelgroep: radiotherapeutisch- en 

radiodiagnostisch laboranten

Workshopleider: mevrouw A.M. Warmerdam, lid stuurgroep Ortello,

beleidsadviseur radiotherapie en coördinerend hoofdlaborant LUMC

Durf jij de uitdaging aan om door E-learing jezelf interactief te scholen? Volg 

dan deze workshop. Voor Ortello zijn veertien interactieve (patiënten)casussen, 

een aantal toetsen en serious games ontwikkeld. E-learning in de vorm van een 

interactieve casus waarbij je van informatie wordt voorzien en door middel van 

verschillende vraagvormen wordt gevraagd om de geboden informatie toe te 

passen. De keuze voor samenwerking met vier instituten is gemaakt om radio-

therapeutisch laboranten uit de tunnelvisie van het eigen instituut te halen. Het 

gebruik van E-learning maakt het mogelijk dat je op elk moment op elke plaats 

kunt leren in je eigen tempo. 

De workshop wordt gestart met een introductie van Ortello en mogelijkheden 

tot gebruik (blended learning). Daarna gaat de groep met Ortello aan de slag en 

maakt kennis met de toepassing van E-learning.

10. Introductie van Volumetric Modulated Arc Therapy in de kliniek: 

de zwakste schakel bepaalt het resultaat

Workshopleider: de heer dr. E.M.F. Damen, klinisch fysicus NKI-AVL

De doelgroep voor deze workshop is uitsluitend radiotherapeutisch laboranten.

Het introductietraject van een nieuwe bestralingstechniek in de kliniek bestaat 

uit een aantal complexe stappen waarbij nauwe samenwerking tussen verschil-

lende beroepsgroepen die bij de behandeling betrokken zijn van belang is. In 

een korte presentatie wordt het proces beschreven dat nodig is om een nieuwe 

bestralingstechniek, in dit geval Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT), in 

een kliniek te introduceren. Aan de hand van vragen als: ‘Wat is de inbreng van 

de verschillende beroepsgroepen?’ ‘Hoe wordt gegarandeerd dat de techniek 

veilig is voor de patiënt?’ en ‘Hoe kun je het proces het best organiseren?’, zullen 

deelnemers aan deze workshop ervaringen en ideeën uitwisselen over de opzet 

van een introductietraject. 

Na het volgen van de workshop hebben deelnemers inzicht in de structuur van 

een introductietraject en in de processen die nodig zijn om een nieuwe techniek 

veilig en efficiënt in de kliniek te introduceren. 

Let op: deze korte workshop wordt één keer gegeven van 13.55 – 14.40 uur 

11. Zicht op Zelfbeeld

Workshopleider: mevrouw M. Gordijn, hoofd creatieve therapie NKI-AVL

De oncologiepatiënt heeft te maken met veel veranderingen, waaronder een 

verandering in zelfbeeld. Veel vaardigheden, vertrouwde eigenschappen of 

waarden en normen die basis zijn van het opgebouwde zelfbeeld zijn niet meer 

vanzelfsprekend vanwege de behandelingen of de kanker zelf. Hoe gaat een 

patiënt om met deze veranderingen en hoe maak je als therapeut inzichtelijk wat 

de invloed is van deze veranderingen op het herstelproces en de toekomstvisie 

van de patiënt?

De workshop laat de deelnemers een beeldende methode ervaren, waardoor 

snel en verrassend inzicht ontstaat in hun eigen zelfbeeld. De workshop laat zien 

hoe beeldende creatieve therapie op een toegankelijke manier bijdraagt aan 

inzicht en herstel van de oncologiepatiënt. Interessant is ook de vraag in hoeverre 

het zelfbeeld van de hulpverlener van invloed is op zijn werkzaamheden  

in de oncologie. 

Let op: deze korte workshop wordt één keer gegeven van 15.00 – 15.45 uur
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Plenaire middagsessie
En….Hoe zit het met jouw inspiratie? 

Over werkplezier in de oncologie

Spreker: mevrouw K. van Rooij, opleidingsadviseur en trainer NKI-AVL

Er is grote behoefte aan bevlogen werknemers in de gezondheidszorg. Tegelijker-

tijd worden er allerlei eisen aan deze werknemers gesteld in tijden van schaarste.

Meer doen met minder, marktwerking, meer regels/protocollen en mondige 

(eisende) patiënten maken dat er een beroep wordt gedaan op andere competen-

ties dan pakweg twintig jaar geleden. Voor veel werknemers is het ́ zorgen´ voor 

de ander een belangrijke inspiratiebron. Voor medewerkers in de oncologie komt 

daar bovenop de zorg voor de patiënt wiens leven door de ziekte en behandelin-

gen op zijn kop is gezet. Juist voor deze mensen zorgen is inspirerend en  

tegelijkertijd heel pittig. 

Gedurende de symposiumdag ben je op diverse manieren geprikkeld waar het 

gaat om inspiratie. Tijdens deze afsluitende sessie staan we stil bij wat er nodig 

is om geïnspireerd aan het werk te blijven. Wat is er nodig van het management 

maar vooral wat kun je zelf doen om met plezier naar je werk te blijven gaan? 

Het belooft een inspirerende lezing te worden met beelden, muziek en ruimte 

voor reflectie.

Locatie 
Theater/Congrescentrum De Meervaart

Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam-Osdorp, telefoonnummer 020 – 410 77 00

Voor routebeschrijving zie: www.meervaart.nl

Informatie/contact 
Voor vragen over uw inschrijving of informatie over het symposium, kunt  

u zich wenden tot:

Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, 

Claudia Veen (coördinator symposium), e-mailadres: c.veen@nki.nl, 

telefoonnummer: 020 - 512 29 23, faxnummer: 020 – 512 29 34

website: www.nki.nl/symposium3juni2010

Prijs 
Het inschrijfgeld bedraagt € 155,=, indien u zich vóór 30 april 2010 inschrijft. 

Na deze datum bedraagt het inschrijfgeld € 165,=. Dit bedrag is inclusief koffie/

thee, lunchbuffet en een afscheidsdrankje.

Voor leden van de beroepsverenigingen van (oncologie)verpleegkundigen (V&VN 

Oncologie), maatschappelijk werkers (NVMW), diëtisten (NVD), lymfoedeemthe-

rapeuten (NVFL),  radiodiagnostische en radiotherapeutische laboranten (NVMBR) 

en hulpverleners, onderzoekers en beleidsmedewerkers binnen de psychosociale 

oncologie (NVPO) geldt 15% korting (indien lidnummer is ingevuld): € 131,75  

(€ 140,25 indien de inschrijving ná 30 april 2010 plaatsvindt). 

Inschrijven/wijze van betaling
U kunt zich inschrijven door gebruik te maken van bijgevoegde inschrijfkaart, dan 

wel via het digitale inschrijfformulier op www.nki.nl/symposium3juni2010. 

Wij verzoeken u de inschrijfkaart uiterlijk vóór 26 mei a.s. retour te zenden. 

Indien u zich inschrijft via uw instelling, dan zullen wij uw instelling een factuur 

toezenden. 

Als u zelf zorgdraagt voor betaling, verzoeken wij u de inschrijfkaart te onder-

tekenen en het NKI-AVL te machtigen voor een éénmalige automatische incasso.  

Bij een digitale inschrijving verzoeken wij u in dat geval de automatische  

bevestiging van uw inschrijving ondertekend te faxen naar 020 – 512 29 34 of 

per post op te sturen naar NKI-AVL, t.a.v. Claudia Veen, postbus 90203, 1006 BE 

Amsterdam.

U ontvangt na aanmelding een digitale bevestiging van uw inschrijving, evenals 

de indeling in de gekozen sessies, lezingen en workshops en een routebeschrij-

ving. Indien u deze bevestiging niet ontvangt, neemt u dan s.v.p. contact met ons 

op via c.veen@nki.nl.

Bij een aantal lezingen en workshops is een grens aan het aantal deelnemers, 

dus schrijf u tijdig in om teleurstelling te voorkomen!

Werkvormen
De voorkomende werkvormen zijn:

Lezing: een mondelinge overdracht van kennis over een bepaald onderwerp aan 

toehoorders met de mogelijkheid tot het stellen van korte vragen.

Sessie: mondelinge overdracht van kennis over een bepaald onderwerp met een 

vorm van interactie.

Workshop: interactieve werkvorm waarbij actieve participatie van de deelnemers 

wordt verwacht.
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Presentaties en terugblik
Op www.nki.nl/symposium3juni2010 vindt u vanaf 12 juni 2010 een overzicht 

van de presentaties en een terugblik met foto’s van het symposium.

Accreditatiepunten
Bij De Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici 

(StADAP) is accreditatie aangevraagd voor leden van de NVD, NVMBR en NVE. 

Tevens is er accreditatie aangevraagd voor leden van de NVMW en NVFL.  

Het symposium van het NKI-AVL is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie 

van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. 

U ontvangt, indien gewenst, een bewijs van deelname.

Organisatie van het symposium:
Mw. M. Ariëns   - Diëtist

Mw. J. Broekhuizen  - Hoofd verpleegetage chirurgische oncologie

Mw. P. van Dijen  - Fysiotherapeut 

Dhr. P. Elsakkers  -  Manager Zorg en Bedrijfsvoering diagnostische  

en radiotherapeutische oncologische discipline

Mw. F. Harms  - MANP medische oncologie

Mw. J. Kunst  - Maatschappelijk werker

Mw. P. Laan  -  Oncologieverpleegkundige verpleegetage  

chirurgische oncologie

Mw. L. van Ooij-Oostrom  -  Leidinggevende verpleegetage chirurgische  

oncologie

Dhr. T. van Ooij  - Paramedisch Hoofd Radiologie

Mw. L. Overbeek-Ruijgrok  - Opleidingsadviseur

Mw. H. Rijken  - Oncologieverpleegkundige Dagbehandeling

Mw. C. Veen-v.d. Ploeg   - Coördinator symposium

Dhr. H. Vijlbrief  - Leidinggevende Radiotherapie

Mw. M. van der Voort  - Communicatiemedewerker, PR & Voorlichting 

Inschrijven
Vul het inschrijfformulier op de pagina hiernaast zo volledig mogelijk in.

U kunt zich ook registreren via onze internetsite:  

www.nki.nl/symposium3juni2010

Inschrijfkaart symposium
S.V.P.  INVULLEN IN BLOKLETTERS

Aanhef:   de heer    mevrouw

Voorletters:  tussenvoegsel: 

Achternaam : 

Privéadres:  huisnummer: 

Postcode: Plaats: 

Telefoonnr.:  

Functie:

Emailadres:  (verplicht invullen voor digitale bevestiging!)

Instelling/Organisatie: 

Ik ben lid van de volgende beroepsvereniging(en):

  V&VN             NVMW             NVMBR             NVD             NVFL             NVPO

Lidmaatschapsnummer: (verplicht invullen om korting te verkrijgen)

Wijze van betaling:   automatische incasso   factuur aan mijn werkgever 

Indien u zélf zorg draagt voor betaling, verzoeken wij u het NKI-AVL te machtigen voor een 

éénmalige automatische incasso door hieronder uw handtekening te plaatsen.  

Hierbij machtig ik Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis om  

éénmalig   €                 af te schrijven van mijn 

Bankrekeningnummer

t.g.v. het NKI-AVL inzake het Symposium "Oncologie in perspectief – Van schakels naar keten”.

Naam van de rekeninghouder is:

Woonplaats:

Handtekening:

S.V.P.  INVULLEN VOOR BETALING MIDDELS EEN FACTUUR AAN UW INSTELLING

Instelling/Organisatie:

Contactpersoon en afdeling/huispostcode: 

Adres:  

Postcode: Plaats:  

Telefoonnummer: 

E-mailadres:  

Na ontvangst van deze inschrijfkaart zullen wij uw instelling een factuur zenden.

Hieronder kunt u uw voorkeur aangeven welke sessies, lezingen en workshops u wenst te  

volgen. U kunt in de ochtend twee lezingen volgen. Wilt u hieronder uw keuze  

aangeven in volgorde van voorkeur?

Lezingen keuze   1e     2e   3e

Lezing 1:  Nieuwe ontwikkelingen bij de bestraling van hoofd-halskanker

Lezing 2:  Het HIPEC fasen pad: de weg van de toekomst?

Lezing 3:  Zorgpad Stervensfase: markeringspunt geeft duidelijkheid

Lezing 4:  Menopauzale symptomen na behandeling voor borstkanker

Lezing 5:  Physician Assistant op de afdeling Radiotherapie 

Lezing 6:  Plastisch chirurgische parels … i.d. onc. keten - een beschouwing 

Lezing 7:  (Onder)Voeding bij chemoradiotherapie 

Lezing 8:  De leerwerkplaats: kwaliteit en veiligheid gegarandeerd? 

Lezing 9:  Morbiditeit na liesklierdissectie

Lezing 10:  Overstappen en aansluiten 

Lezing 11: Contrastmiddelen v. gecomb. pre- en intraoperatieve tumordetectie 

Lezing 12: Combinatie van MRI en PET om de reactie …vast te stellen

U kunt in de middag 1 lange workshop of sessie óf 2 korte workshops of sessies volgen.  

Wilt u hieronder uw keuze aangeven in volgorde van voorkeur?

Sessie, workshops en lezingen  keuze   1e    2e   3e

WS 1:  Werk en intimiteit na (borst)kanker 

WS 2:  Tijd voor spiritualiteit

WS 3:  Omgaan met menopauzale symptomen 

WS 4:  Leven in …..’blessuretijd’ 

WS 5:  Plastisch chirurgische parels … i.d. oncologische keten - een uitdaging

WS 6: Het continuïteitsbezoek: korte lijnen kort schakelen! 

WS 7:  Een nieuwe stijl voor het geven van voorlichten binnen de oncologie

WS 8:  Veerkracht: na elke klap weer opstaan 

WS 9:  1ste ronde: E-learning – van concept naar de verpleegkundige praktijk

WS 9:  2de  ronde: E-learning – een kennismaking voor de RT-praktijk

WS 10:  Introductie van VMAT in de kliniek   (alleen van 13.55 – 14.40 uur)

WS 11:  Zicht op Zelfbeeld   (alleen van 15.00 – 15.45 uur)

Lezing 11: Contrastmiddelen v. gecomb. pre- en intraoperatieve tumordetectie 

Lezing 12:  Combinatie van MRI en PET om de reactie …vast te stellen

Sessie 1:  Multidisciplinaire revalidatie van hoofd-halskankerpatiënten

De indeling in de sessies, lezingen en workshops vindt plaats op volgorde van binnenkomst van 

de inschrijvingen. De inschrijfkaart kunt u tot 26 mei 2010 zenden aan: z.o.z.  

Bij schriftelijke annulering tot 18 mei 2010 wordt € 15,= administratiekosten in rekening gebracht. 

Na deze datum vindt geen restitutie meer plaats, maar is de inschrijving wel overdraagbaar.
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Van schakels naar keten
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Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Beroepsvereniging van zorgprofessionals  

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Oncologie (V&VN)

Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL)

Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR)

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)

Platvorm en netwerk voor professionals, www.nvmw.nl

Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO)


