Praktische informatie
Aanmelding
U kunt zich aanmelden tot 9 mei 2011 voor deze scholingsdag via bijgaand
inschrijfformulier (dit is ook te downloaden op de website van de NVvOD:
www.nvvod.nl) U kunt het inschrijfformulier mailen naar het secretariaat van de
NVvOD.
E-mail: secretariaat@nvvod.nl
U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.
Kosten
Voor leden van de NVvOD is deze scholingsdag gratis.
Voor niet-leden zijn de kosten € 50,-. Betaling via 132970759 t.n.v. NVvOD te
Utrecht o.v.v. scholingsdag 24 mei 2011 en naam deelnemer.
Accreditatie
Deze dag is voor 7 punten geaccrediteerd door de NVvOD. Aan het eind van de
dag wordt een deelnamecertificaat uitgereikt. Het certificaat en de bijbehorende
accreditatiepunten wordt alleen toegekend indien men de volledige dag heeft
bijgewoond (zie ook de website van de NVvOD).
Diner
Na afloop van deze scholingsdag is er een mogelijkheid om gezamenlijk te eten in
een restaurant in de buurt van het station Sittard. De kosten hiervan zijn voor
eigen rekening. Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je meegaat.
Locatie
Orbis Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard-Geleen
U kunt zich melden bij Meldpunt Oost 5, bij de ingang aan de Rijksweg.
Route: http://www.orbisconcern.nl/omc/routeparkeren/
Informatie
Voor nadere informatie over de organisatie van deze scholingsdag kun je contact
opnemen met Audrey van Haasen, IKNL, locatie Maastricht, 043 325 40 59.
Voor vragen die betrekking hebben op de NVvOD kan contact worden
opgenomen met het NVvOD secretariaat op telefoon 088 755 62 86 of via
secretariaat@nvvod.nl.

Het laatste nieuws
vanuit het ziekenhuis
van de toekomst
Achtste scholingsdag van de
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers

Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Dinsdag 24 mei 2011
09.30 uur – 15.45 uur
Orbis Medisch Centrum te Sittard

Inleiding

Programma

Ik wil jullie van harte uitnodigen voor alweer de achtste scholingsdag van de NVvOD.
Dit jaar vindt de scholingsdag plaats op een bijzondere locatie: het Orbis Medisch
Centrum te Sittard. Dit is een technologisch hoogontwikkeld centrum waar op de
meest patiëntvriendelijke en efficiënte manier hoogwaardige zorg wordt geboden.
Niet alleen via een aantal voordrachten maken we kennis met deze bijzondere
instelling; we krijgen ook een rondleiding aangeboden. Zeer de moeite waard!

09.30 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

Het programma is breed opgezet en heeft voor ieder wat wils. Er wordt gesproken
over nieuwe ontwikkelingen, maar ook over resultaten van werkzaamheden uit het
verleden.
Soms lijkt een onderwerp wat ver van het ‘datamanagement-bed’, maar ook het
aantonen van het nut van oncologische revalidatie wordt gedaan door het uitvoeren
van een gerandomiseerde studie. Wat zijn de verschillen met de studies die de
datamanagers normaal ondersteunen? Tegen welke problemen lopen de
onderzoekers aan? Welke rol kan het trialbureau bieden? Miranda Velthuis gaat ons
er alles over vertellen.
Persoonlijk ben ik erg nieuwsgierig om te horen òf en hoe het centrum van de
toekomst op een ‘papierloze’ manier klinisch wetenschappelijk onderzoek kan
uitvoeren. Ik denk dat de meesten van ons daar wel een mening over hebben.

ste

10.00 uur De organisatie van een trialbureau in de 21 eeuw
Dr. F.L.G. Erdkamp, internist Orbis Medisch Centrum
10.30 uur Multipel myeloom: een oude ziekte met nieuwe mogelijkheden
Drs. A.V.M. Brands-Nijenhuis, internist-hematoloog MUMC+
11.00 uur Oncologische indicaties voor mamma MRI
Prof.dr. C. Boetes, radioloog MUMC+
11.20 uur Koffiepauze
11.40 uur Van datamanagement naar onderzoeksresultaten; 2-2-6
en INTENS studie
Drs. B.E.P.J. Vriens, medisch oncoloog MUMC+
12.10 uur Lunch en rondleiding
13.45 uur Radiotherapietrials bij borstkanker; waar gaan we heen?
Dr. L.J. Boersma, radiotherapeut-oncoloog Maastro Clinic

Ik hoop jullie allemaal te zien op 24 mei.
Namens mijn collega’s van het trialbureau IKNL, locatie Maastricht
Irma van Beuningen,
Secretaris NVvOD

14.15 uur Vernieuwingen in de oncologische revalidatie: revalideren niet
alleen na afloop, maar ook al tijdens de behandeling van kanker
Dr. M. Velthuis, projectmedewerker Herstel na Kanker IKNL, locatie
Utrecht
15.15 uur Hoezo papierloos?
Het gebruik van het EPD in het ziekenhuis van de toekomst
Orbis MC
F. Ramakers en S. Swagemakers, researchverpleegkundigen Orbis
Medisch Centrum
15.45 uur Sluiting en borrel

