Uitnodiging Radiotherapie Scholingsdag
Inleiding

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de radiotherapie scholingsdag voor de oncologische
datamanager op donderdag 18 april 2019
Deze scholingsdag is georganiseerd door het trialbureau van Instituut Verbeeten.
What’s in it for me ?
Het doel van deze dag is het updaten & verruimen van de kennis over diverse
radiotherapeutische behandelingen. Aangezien radiotherapeutische technieken en
ontwikkelingen constant in beweging zijn.
Het programma ziet er als volgt uit:
In de ochtend willen we uitleg / presentaties geven over verschillende technieken zoals
(lever)stereotaxie, oppervlaktescanning en plan of the day
Na de lunch wordt een combinatie van theorie met visuele voorbeelden over; hoe
bestralingsplannen gemaakt worden en in het lichaam 3-D eruitzien middels de VERTual
(= soort vlucht simulator voor de versneller)
Wij verheugen ons op een plezierige en leerzame dag met enthousiaste sprekers voor
nieuwsgierige deelnemers voor een radiotherapie scholingsdag die niemand wil missen.
Als er vragen of onduidelijkheden zijn over radiotherapie en de daarbij behorende trials ?
Mail deze s.v.p. alvast naar ons, dan kunnen wij deze beantwoorden/belichten tijdens de te
houden presentaties (trialbureau@bvi.nl)
Jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Hartelijk welkom in Tilburg

Monique Mutsaers en Marianne Geertsen
Trialbureau Instituut Verbeeten
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Dagprogramma
09.30-10.00

Registratie en ontvangst
met koffie/thee

10.00-10.15

Opening en welkomstwoord en introductie Instituut Verbeeten
Marianne Geertsen/Peter de Brouwer

10.15-10.55

(Lever) stereotaxie
Tom Rozema, radiotherapeut-oncoloog

10.55-11.15

Koffie/thee pauze

11.15-11.55

Oppervlaktescanning
Janita Dekker, technisch geneeskundige radiotherapie

11.55-12.25

Plan of the day
Sandra Hol, specialist innovatie radiotherapie

12.25-13.10

Lunch pauze

13.10-14.00

VERTual
Uitleg/demo bestralingsplan op scherm + in patiënt
Henrieke en Femke, specialisten treatmentplanning

14.00-14.40

Longkanker screening
Eva de Wee, radiotherapeut-oncoloog

14.40-15.00

Koffie/thee pauze

15.00-15.40

IGRT ART (adaptieve RT)
Lennart Mesch, specialist radiotherapie

15.40-16.10

Quiz (Kahoot) en afsluiting

16.10-16.30

Borrel
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Praktische informatie Radiotherapie Scholingsdag
Datum: donderdag 18 april 2019, tijdstip: 09.30 tot 16.30 uur.
Aanmelding:
Men kan zich aanmelden voor deze Radiotherapie Scholingsdag tot 10 april 2019 via het
inschrijfformulier op de website: http://www.nvvod.nl/inschrijvingRT Na 10 april ontvangen de
deelnemers een bevestiging van inschrijving.
Aantal deelnemers:
Minimaal 25, maximaal 40 deelnemers waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling
over de centra. Leden van de NVvOD krijgen voorrang bij inschrijving ten opzichte van niet leden.
Kosten:
Voor leden van de NVvOD: €75. Voor niet-leden van de NVvOD: €150.
Betaling van het volledige bedrag dient te geschieden nadat u bericht heeft gekregen van inschrijving
doch vóór 18 april 2019, o.v.v. uw naam, lidmaatschapnummer (indien van toepassing) en
‘Radiotherapie Scholingsdag’, op rekeningnummer: NL97 RABO 0132 9707 59.
Annulering:
Bij annulering voor 12 april 2019 worden €20,- administratiekosten in rekening gebracht.
Bij annulering na deze datum wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
Inlichtingen:
Secretariaat NVvOD; tel. 088-2346426; secretariaat@nvvod.nl
Bij inhoudelijke vragen over deze scholingsdag: Marianne Geertsen en Monique Mutsaers,
trialbureau@bvi.nl
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).
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Locatie:
Instituut Verbeeten locatie Tilburg
Brugstraat 10
5042 SB Tilburg
Openbaarvervoer:
Vanaf Tilburg Centraal: Arriva stadbus 1 en Arriva streekbus 327 en 328
Vanaf Tilburg Universiteit is het 15 min lopen

Auto:
Het parkeerterrein in de Brugstraat tegenover het Instituut aan de sportvelden wordt opengesteld
vanaf 9:00 uur voor de deelnemers. Daar kan men kosteloos parkeren.
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