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Raakvlakken in de zorgketen
Woensdag 8 november 2017

Datum
Woensdag 8 november 2017
Locatie
Concertgebouw de Vereeniging
Keizer Karelplein 32h
6511 NH Nijmegen
Doelgroep
Het multidisciplinair Longkankersymposium is
bedoeld voor: longchirurgen, cardio-thoracaal
chirurgen, longartsen, radiotherapeuten,
AIOS, physician assistants en verpleegkundig
specialisten.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij:
de Nederlandse Vereniging van Artsen voor
Longziekten en Tuberculose (NVALT)
de Nederlandse Vereniging voor
Heelkunde (NVvH)
de Nederlandse Vereniging voor
Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
de Nederlandse Vereniging voor
Thoraxchirurgie (NVT)
de Landelijke Vereniging voor
Operatieassistenten (LVO)
de Nederlandse Associatie voor Physician
Assistants (NAPA)
Verpleegkundig Specialisten Register (RSV)
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Kosten inschrijving
t/m 11 oktober 2017
Specialisten
€ 185
Assistenten
€ 120
na 11 oktober 2017
Specialisten
€ 230
Assistenten
€ 150
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Betaling
Uitsluitend via Ideal.
Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering
vóór 15 oktober 2017 vindt restitutie plaats
onder aftrek van € 25 administratiekosten.
Na deze datum kan geen restitutie meer
plaatsvinden.
Hoofdsponsor

Sponsoren
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Congressecretariaat

Postbus 2428
5202 CK ’s-Hertogenbosch
Tel 073 700 35 00
info@congresscompany.com
www.congresscompany.com

Multidisciplinair Longkankersymposium • • • • • • • • • • • • • • • • •
Concertgebouw De Vereeniging, Nijmegen

• • • •Introductie
Het “Multidisciplinair Longkankersymposium Nijmegen” is een wetenschappelijke bijeenkomst gericht op
de behandeling van thorax- long pathologie. Vooraanstaande sprekers belichten ieder een aspect
rond een thema. Voor 8 november 2017 is dit: “Raakvlakken in de zorgketen”.
De behandeling van longkanker verandert voortdurend, nieuwe behandelingen en technieken dienen zich
aan, patiënt karakteristieken verschuiven.
Het aandeel niet rokende patiënten groeit, maar waar komt dit vandaan?
Screening leidt tot een reductie in mortaliteit, waarom laat implementatie op zich wachten?
De pathologie verschuift, het (multifocaal) adenocarcinoom lijkt aan een ware opmars bezig.
Hoe gedraagt deze tumor zich en hoe herkennen we de afwijkingen? Welke type resectie is verantwoord?
Immunotherapie heeft een plaats verworven bij de behandeling van stadium IV, maar is er ook een plaats
bij de vroege stadia, in combinatie met locale therapie?
En omgekeerd, wanneer er sprake is van systeem ziekte, kan locale therapie dan nog bijdragend zijn?
Chirurgie blijft de hoeksteen van de behandeling in de vroege stadia, maar geldt dit voor alle patiënten?
Welke patiënten lopen het grootste risico en hoe vangen we complicaties op?
Het zijn deze vragen die een rol spelen bij de multidisciplinaire behandeling van longkanker en zich
afspelen op de raakvlakken van de zorg.
Sprekers met een achtergrond uit diverse betrokken disciplines zullen hun visie met u delen.
Van harte nodigen we U dan ook uit voor het 2e Multidisciplinair Longkankersymposium, op 8 november
a.s. in Nijmegen.

Organisatie Multidisciplinair Longkankersymposium, 8 november 2017
Dr. W.B. Barendregt, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
Mw. Y. Berk, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
Mw. dr. O.C.J. Schuurbiers, Radboudumc, Nijmegen
Prof. dr. A.F.T.M. Verhagen, Radboudumc, Nijmegen

• • • •Programma
08.30
09:00
09:05

Ontvangst en registratie
Introductie en welkom
Dr. A.F.T.M. Verhagen, chirurg, Radboudumc, Nijmegen
Thoraxchirurgisch Centrum Nijmegen, oprichting en inrichting
Dr. W.B. Barendregt, chirurg, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

Longkanker anno 2017
09:20
Longkanker uit onverwachte hoek
Dr. I.P.T. van Bebber, chirurg, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch
09:40
Screening, stand van zaken in Nederland
Dr. C.M. van Aalst, onderzoeker, Erasmus MC, Rotterdam
10:00
Screening for lung cancer in the European perspective
Dr. J.J. Holst Pedersen, chirurg, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark
10:20
Discussie
10:30

Koffie & thee pauze

(Multifocaal) Adenocarcinoom
11:00
Origine en classificaties van adenocarcinomen van de long
Drs. W. Vreuls, patholoog, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
11:20
Radiologische karakteristieken van adenocarcinomen van de long
Prof.dr. W.M. Prokop, radioloog, Radboudumc, Nijmegen
11:40
Lokalisatie en diagnostiek van perifere longlesies
Dr. H.F.M. van der Heijden, associate professor interventie longziekten, Radboudumc, Nijmegen
12:00
Early/small adenocarcinoma’s and sublobar resections
Dr. J.J. Holst Pedersen, chirurg, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark
12:25
Discussie
12:30

Pauze & lunch

Combinatiebehandeling niet-kleincellig carcinoom
13:30
Neo-adjuvante therapie, de plaats van immunotherapie
Dr. E.H.J.G. Aarntzen, nucleair geneeskundige, Radboudumc, Nijmegen
13:50
Adjuvante therapie, de plaats van immunotherapie
Prof.dr. H.J.M. Groen, longarts, UMC Groningen
14:10
Radiotherapie bij oligometastasen van NSCLC
Prof.dr. J. Bussink, radiotherapeut, Radboudumc, Nijmegen
14:30
Discussie
14:40

Koffie & thee pauze

Complicaties na longchirurgie
15:00
Risico stratificatie in de longchirurgie
Drs. N. Beck , DICA
15:20
Respiratoire insufficientie na longresectie
Drs. J. van den Brule, intensivist Radboudumc, Nijmegen
15:40
Langdurige luchtlekkage post-operatief
Drs. F.J.H. van den Wildenberg, chirurg, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
16:00
Discussie
16:15
Afsluiting en borrel

