Praktische informatie
Aanmelding
Je kunt je aanmelden tot 1 april 2015 voor deze scholingsdag via het
inschrijfformulier op de website: http://www.nvvod.nl/plenair
Na 1 april ontvang je een bevestiging van je inschrijving.
Kosten
Voor leden van de NVvOD is deze scholingsdag gratis.
Voor niet-leden zijn de kosten €50,-. Betaling via bankrekening:
NL97 RABO 0132 9707 59 t.n.v. NVvOD te Utrecht o.v.v. scholingsdag 14
april 2015 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).
Locatie
UMC Utrecht
CBOI Conferentiezaal (Q01.226)
Afdeling Radiotherapie
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Er wordt aangeraden met het openbaar vervoer te komen of te parkeren
bij P&R de Uithof
Informatie
Voor nadere informatie over de organisatie van deze scholingsdag kun je
contact opnemen Marjo Broekhuizen (m.broekhuizen@iknl.nl), tel 088
755 62 86
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

“De oudere patiënt met kanker”

Vijftiende scholingsdag van de
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers

Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Dinsdag 14 april 2015
09.30 uur – 17.00 uur
UMC Utrecht, CBOI conferentiezaal (Afdeling
Radiotherapie)

Inleiding
Voor jullie ligt de uitnodiging voor de voorjaarseditie van de scholingsdag van de
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers NVvOD, te houden op dinsdag
14 april 2015.
Wij, datamanagers uit de regio Utrecht, hebben deze dag voor jullie georganiseerd.
Tijdens deze dag is in de ochtend tijd gereserveerd voor de jaarlijkse NVvOD
vergadering.
We hebben voor deze scholingsdag als thema ’ De oudere patiënt met kanker’
gekozen. Oud en Nieuw ligt al weer even achter ons, maar kan ook op dit thema
worden toegepast.
Oud vraagt om Nieuwe inzichten in de behandelrichtlijnen voor de behandeling van
kanker bij Ouderen. Het vraagt ook om Nieuwe data over de farmacokinetiek van
geneesmiddelen bij Ouderen. Het vraagt tevens om het verschuiven naar een Nieuwe
leeftijdsgrens om bijvoorbeeld autologe stamceltransplantaties uit te voeren. Het
vraagt zeker om Nieuwe supergespecialiseerde verpleegkundigen, die oncologie en
geriatrie met elkaar verbinden in Nieuwe zorg. En ook Oude ziektebeelden kunnen
Nieuw blijken te zijn in Oudere patiënten.
Een breed scala aan deskundigen zullen ieder zijn / haar licht laten schijnen op het
thema van ‘De oudere patiënt met kanker’
De dag wordt gehouden in een collegezaal van de vernieuwde afdeling Radiotherapie
van het UMC Utrecht. Tijdens deze dag zullen we uitleg krijgen over radiotherapie
behandeling middels een lezing door een radiotherapeut, een filmpje en een
rondleiding over de afdeling.

Programma
09.30 – 10.00

Registratie en ontvangst met koffie / thee

10.00 – 10.20

Welkom, opening , introductie
Els Witteveen, internist-oncoloog (UMCU)

10.20 – 10.45

Ledenvergadering NVVOD
Lidwina Wever, voorzitter NVvOD

10.45 – 11.00

Koffiepauze

11.00 – 11.45

Besluitvorming bij kanker bij ouderen: de waarde van een
geriatrische evaluatie
Marije Hamaker, klinisch geriater (Diakonessenhuis,

Utrecht)
11.45 – 12.15

12.15 – 12.45

Uitleg radiotherapie
Nicolien Kasperts, radiotherapeut (UMCU)

12.45 – 14.00

Lunchpauze. Tussen 13.00 en 14.00 uur rondleiding op
afdeling Radiotherapie in 4 groepen van 10 personen.

14.00 – 14.45

Delier bij ouderen met kanker en samenwerking tussen de
Geriatrie en Oncologie
Jolanda Peijster, verpleegkundig specialist i.o. afd. geriatrie
(UMCU)
Diny van Harten, verpleegkundig beleidsmedeweker afd.
geriatrie (UMCU)

14.45 – 15.45

Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van gliomen:
brein, bejaarden, bevacizumab
Tom Snijders, neuro-oncoloog (UMCU)

15.45 – 16.00

Theepauze

16.00 – 16.30

Autologe stamceltransplantatie bij ouderen (65+) met
mutipel myeloom: veilig en effectief
Harry Koene, internist-hematoloog (St. Antonius
Ziekenhuis, Nieuwegein)

16.30– 17.00

Afsluiting, uitreiken certificaat en borrel

De dag zal worden geopend door een internist-oncoloog, die het geheel zal inleiden.
We denken met deze dag een veelzijdig programma te kunnen bieden aan vele
geïnteresseerden. Aanmelden kan via de website van de NVvOD. Helaas is de
deelname voor de rondleiding beperkt tot zo’n 40 mensen. Graag aangeven of je aan
de rondleiding wenst deel te nemen. Bij over inschrijving zullen we een indeling
maken aan de hand van regio/instituut. Bij overschrijving van 40 mensen, kan er aan
het einde van de middag nog een rondleiding gegeven worden.
Wij hopen jullie te zien op 14 april 2015 in Utrecht.
Met vriendelijke groet,
Marjo Broekhuizen en Karen vd Miesen, IKNL locatie Utrecht
Annette Reitsma, SCT/studiecoördinator, St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein

Cytostatica bij ouderen, aanpassing van de dosering?
Ed Wiltink, ziekenhuisapotheker (St. Antonius ziekenhuis,
Nieuwegein)

