
 

Praktische informatie 
 

Aanmelding 
Aanmelden kan tot en met 3 december 2021 via het inschrijfformulier op 
de website:  http://www.nvvod.nl/plenair. 
Na de sluitingsdatum ontvang je een bevestiging van je inschrijving. 

 
Kosten 
Voor leden van de NVvOD is deze scholingsdag gratis. 
Voor niet-leden zijn de kosten €35 
Betaling via bankrekening: NL97 RABO 0132 9707 59 t.n.v. NVvOD te 
Utrecht o.v.v. “scholingsdag december 2021” en naam deelnemer. 

 
Accreditatie 
Deze dag is voor 7 punten geaccrediteerd door de NVvOD. 
Deelnamecertificaat na invullen van het digitale evaluatieformulier. 
Het certificaat en bijbehorende accreditatiepunten worden alleen 
toegekend bij aanwezigheid van de volledige dag (zie website NVvOD). 

 
Locatie 
Online 
 
Informatie 
Informatie organisatie:  NVvOD (secretariaat@nvvod.nl) of organisatoren 
(zie inleiding). 

 
“Wij gaan voor kwaliteit van leven” 

 
26ste plenaire scholingsdag van de Nederlandse Vereniging 

van Oncologie Datamanagers 
 
 
 

 
Datum: donderdag 16 december 2021 
Tijdstip: 09.30 uur – 16.30 uur 
Locatie: Online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nvvod.nl/plenair
mailto:secretariaat@nvvod.nl


Inleiding 
 
Wij gaan voor kwaliteit van leven! 
 
 
Vanuit het Radboudumc en IKNL wordt er veel aandacht gegeven aan 
kwaliteit van leven. Wij, als NVvOD leden uit regio Nijmegen, willen graag 
daar bij aansluiten met deze scholingsdag.  
 
Kanker omvat een groot scala aan verschillende ziekten en het doel is om 
deze ziekten behandelbaar maken of zelfs genezen. De behandeling heeft 
echter een groot aantal overeenkomstige bijwerkingen die het leven van de 
patiënt dusdanig beïnvloedt dat de kwaliteit van leven vermindert. 
Vandaag kijken wij naar een aantal zaken die uitgeprobeerd worden om die 
bijwerkingen te temperen of voorkomen. Orgaan sparend behandelen, 
dosis aanpassing om bijwerkingen te verminderen – met behoud van 
respons, het voorkomen van andere bijkomstige ziekten ten gevolge van de 
behandeling (b.v. COVID-19) en zo de kwaliteit van leven te verhogen. 
Want het uiteindelijke doel is natuurlijk om kanker curatief/palliatief te 
behandelen met een goede kwaliteit van leven. 
 
 
Wij wensen jullie veel plezier op deze leerzame en informatieve dag! 
 
 
Demi Schaminee – 06 311 474 09 – demi.schaminee@radboudumc.nl 
Rogier Pullens – 06 184 186 73 – r.pullens@iknl.nl 
Sifra Pruim-Balk – 06 311 473 99 – sifra.pruim-balk@radboudumc.nl 
 
 

Programma 
 

09:30 Ontvangst met koffie/thee 
10:00-10:15 Welkom en Introductie 

 
10:15-11:15 STAR-TREC studie 

Nynke Greijdanus, Radboudumc 
 

11:15-12:30 ECTR: wat brengt dit de monitor, CDM en LDM 
Rogier Pullens, IKNL 

 
12:30-13:15 Lunch  
13:15-13:45 Bezoek Anatomisch Museum 

 
14:00-14:15 NVvOD mededelingen 

 
14:15-14:45 Mucositis bij stamceltransplantatie 

Eva Molendijk, Radboudumc 
 

14:45-15:15 Dosisvermindering bij chronische myeloïde leukemie patiënt  
Melissa Djodikromo, Radboudumc 

 
15:15-15:45 COVID-19 vaccinatie studies bij kanker patiënten –

Leermomenten 
 Rogier Pullens, IKNL 

 
15:45-16:15 ORCHESTRA studie 

Lotte Bakkerus, Radboudumc 
 

16:15-16:30 Afsluiting 

 16:30 Borrel 


