
Praktische informatie 
 
Aanmelding 
Je kunt je aanmelden tot 13 november 2012 voor deze scholingsdag via 
bijgaand inschrijfformulier (dit is ook te downloaden op de website van 
de NVvOD: www.nvvod.nl)  
Je kunt het inschrijfformulier mailen naar het secretariaat van de NVvOD.  
E-mail: secretariaat@nvvod.nl 
Je ontvangt een bevestiging van je 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  27 november 2012 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). 
 

 

“De patiënt centraal"  

 
Elfde  scholingsdag van de  
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers 
 
 
 
 
Datum:  Dinsdag 27 november  2012 
Tijdstip: 09.30 uur – 16.45 uur 
Locatie: Auditorium in het Jeroen Bosch ziekenhuis te  
  ‘s Hertogenbosch 

 
 

 

 
   
   

  

 

Locatie 
Auditorium 
Jeroen Bosch Ziekenhuis  
Henri Dunantstraat 1 
’s Hertogenbosch 
Voor navigatie: Vlijmenseweg 10, 5223 GW  
Kaart: zie bijlage 
 
Informatie 
Voor nadere informatie over de organisatie van deze scholingsdag kun je 
contact opnemen met Trialbureau IKZ,  telefoon  040 297 16 16 of via 
trialbureau@ikz.nl 
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  

http://www.nvvod.nl/
mailto:secretariaat@nvvod.nl
mailto:trialbureau@ikz.nl
mailto:secretariaat@nvvod.nl


Inleiding 
 
Hierbij nodigen wij jullie uit voor de elfde NVvOD scholingsdag op dinsdag 27 
november 2012 in het auditorium van het geheel vernieuwde Jeroen Bosch 
ziekenhuis te ’s Hertogenbosch. De scholingsdag, die als titel heeft “De patient 
centraal”,  wordt dit keer georganiseerd door het IKZ (Integraal Kankercentrum Zuid). 
We hebben ons best gedaan een interessant, leuk en leerzaam programma in elkaar 
te zetten.  
 
In de ochtend zal vanuit diverse invalshoeken de rol van de patiënt in oncologisch 
onderzoek belicht worden. Prof. Lonneke van de Poll en Dr. Valery Lemmens, 
sectorhoofden onderzoek IKZ, buigen zich over diverse onderzoeken, en lichten toe 
hoe daarbij gebruik wordt gemaakt van patiëntgegevens  uit de 
kanker(patiënt)registratie. Door mw. drs. Mies van Eenbergen zal vervolgens worden 
ingegaan op nieuwe ontwikkelingen op het internet. Aan het einde van de ochtend zal 
een patiënt vertellen over de persoonlijke ervaringen met deelname aan 
kankeronderzoek. 
Na de lunch zal er meer medisch-inhoudelijk worden ingegaan op diverse thema’s 
binnen het kankeronderzoek door dr. P. Poortmans, radiotherapeut in het BVI,  Dr. W. 
Breed, internist,  samen met IKZ-onderzoeker C. van den Hurk en Dr. K. Bosscha, 
chirurg in het Jeroen Bosch ziekenhuis.  De procedure van het Informed Consent zal 
worden toegelicht door de laatste spreker op deze dag, P. Verdijk, manager 
Compliances en Clinical Services van Roche BV. Uiteraard zal ook op deze dag een 
interactief onderdeel in de vorm van een leerzame en leuke quiz niet ontbreken! 
Kortom: het belooft weer een zeer leerzame, gevarieerde scholingsdag met 
enthousiaste sprekers te worden!  
 
Aanmelden voor deze dag kan door het inschrijfformulier  -ingevuld -  terug te mailen.  
Parkeren kan op het parkeerterrein van het Jeroen Bosch ziekenhuis (kosten €12,50 
per dag) of op het nabijgelegen transferium (€2,00 per dag; op ong. 10  minuten 
loopafstand). 
Van belang om nog te vermelden is dat het adres -omdat het een nieuwe locatie is- 
nog niet herkend wordt door alle navigatiesystemen. Als uw navigatiesysteem het 
adres (Henri Dunantstraat 1) niet herkent, geef dan in: Vlijmenseweg 10, 5223 GW 's-
Hertogenbosch. 
 
Na afloop is er de mogelijkheid om -op eigen kosten - te gaan eten in restaurant Van 
der Valk in Den Bosch. Dit is makkelijk bereikbaar met de auto en ook is er een goede 
busverbinding terug naar het station. Via het inschrijfformulier graag vooraf aangeven 
of je mee wil.  
Hopelijk tot ziens op 27 november 2012 in Den Bosch!  
 
Met vriendelijke groet, 
IKZ Trialbureau 
 
 

Programma 
9.30 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee 
 
10.00 uur Welkom en opening: 

Mw. Dr. A.J.M. van den Eijnden-van Raaij, directeur, Integraal Kankercentrum 
Zuid 

 
10.15 uur Wat gebeurt er met mijn gegevens?  
  [patiëntgegevens en onderzoek] 

Mw. Prof. Dr. L.V. van de Poll-Franse, sectorhoofd Onderzoek, Integraal 
Kankercentrum Zuid / Dr. V.E.P.P. Lemmens, sectorhoofd Onderzoek, Integraal 
Kankercentrum Zuid 

 
10.45 uur Waar kan ik goede informatie vinden op internet?  
  [KankerNL en kankeronderzoek.info] 
  Mw. Drs. M.C.H.J. van Eenbergen, teamleider informatie, Kanker NL 
 
11.15 uur Koffiepauze  
 
11.30 uur Waarom zou ik meedoen aan een studie? 
  [ervaringsverhaal patiënt] 
  Patiënt  
 
12.15 uur Mededelingen NVvOD bestuur 
 
12.30 uur Lunch  
  
13.30 uur Hoe vaak moet ik bestraald worden? 
  [radiotherapie en nieuwe ontwikkelingen]  
  Dr. P.M.P. Poortmans, radiotherapeut, Instituut Verbeeten 
 
14.00 uur Word ik nu kaal van de chemo? 
  [de mogelijkheden van hoofdhuidkoeling] 

Mw. Drs. C.J.G. van den Hurk, onderzoeker, Integraal Kankercentrum Zuid / Dr. 
W.P.M. Breed, internist n.p.   

 
14.30 uur Opereren alle chirurgen op dezelfde manier? 
  [maagcarcinoom en standaardisatie van de operatie/DoCCS studie] 
  Dr. K. Bosscha, chirurg, Jeroen Bosch Ziekenhuis 
  
15.00 uur Theepauze 
 
15.15 uur Waar moet ik tekenen? 
   [Informed Consent] 
  Dhr. P. Verdijk, Manager Compliance & Clinical Services, Roche Nederland B.V. 
 
16.00 uur Interactief onderdeel 
 
16.15 uur Afsluiting  
 
16.20 uur Hapje en drankje 

 
 

 


