Algemene informatie
Organiserend comité
Dr. T. Lans (Titia)
Dr. M. Menke (Marian)
Dr. A. Jager (Agnes)
Dr. E. Luiten (Ernest)

Symposium
Dr. L. Koppert (Linetta)
Dr. C. Seynaeve (Caroline)
Prof. H. Struikmans (Henk)

Locatie

Maastheater Rotterdam,
St. Jobsweg 3, 3024 EH Rotterdam, Tel. 010 707 0430, www.maastd.nl
Routebeschrijving volgt bij inschrijving.

Doelgroep

Het programma is met name bedoeld voor medisch oncologen, chirurgisch oncologen,
radiotherapeuten, pathologen, radiologen, klinisch genetica, research- en oncologie
verpleegkundige en verpleegkundig specialisten.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
Vereniging Klinisch Genetica Nederland (VKGN)
Accreditatiebureau Verpleegkundige Specialisten Register (VSR)
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via de congreskalender op www.congresscare.com
Kosten voor de inschrijving bedragen EUR 95.

Annulering

Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 22 augustus 2016 vindt restitutie plaats onder
aftrek van EUR 35 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Betaling

Per iDEAL of door middel van het afgeven van een éénmalige incassomachtiging.

Symposiumsecretariaat
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
Nederland
Tel 073 - 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com

7e Borstkanker Behandeling Beter
Donderdag 22 september 2016
Maastheater Rotterdam
13:00 - 20:00 uur

PROGRAMMA Donderdag 22 september 2016

Geachte collegae,

12:30

Registratie & ontvangst

13.20

Opening
Titia Lans, oncologisch chirurg, MCH-Bronovo

13.30 – 15.30

Sessie 1: Nieuwe inzichten in diagnostiek
Voorzitter: Marian Menke, oncologisch chirurg, Albert Schweitzer ziekenhuis

De opzet van het symposium “Borstkanker Behandeling Beter” is vrijwel gelijk aan de
voorgaande jaren, vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom bij een kopje koffie en een
broodje, waarna u in een interessant programma met gerenommeerde sprekers op het
gebied van de mammapathologie een update krijgt van de huidige stand van zaken voor het
multidisciplinaire mamma team.

13.30

Moet de mamma radioloog aan de poort?
Alex Wanders, BOB radioloog

13.50

Check: Wat moeten we met CHEK2?
Margriet Collée, klinisch geneticus, Erasmus MC

14.10

Dens klierweefsel: Hoe krijgen we zicht?
Winnifred van Lankeren, radioloog, Erasmus MC

Er is een beperkt aantal hoofdthema’s dat door de verschillende specialisten die deel
uitmaken van het multidisciplinaire team van verschillende kanten wordt belicht.

14.30

De (on)mogelijkheden van de PET-CT scan
Jasper Emmering, nucleair geneeskundige, Erasmus MC

14.50

Discussie

15.00

Theepauze

15.30 – 16.30

Sessie 2: Systemische Therapie
Voorzitter: Agnes Jager, medisch oncoloog, Erasmus MC

15.30

HER2 blokkade adjuvant: meer of minder behandeling?
Caroline Seynaeve, medisch oncoloog, Erasmus MC

Na het uitgebreide buffet diner is er een afsluitende sessie die hopelijk met veel discussie
gepaard gaat, geheel in het teken van kwaliteit van borstkankerzorg. Hoe meten we, wie
meten er, en hoe belangrijk is dat?

15.50

ASCO nieuws!
Agnes Jager, medisch oncoloog, Erasmus MC

16.10

Neoadjuvante systemische therapie en radiotherapie: een uitdaging
Maurice van der Sangen, radiotherapeut, Catharina Ziekenhuis

Al met al verwachten we wederom een informatief programma. Wij bieden u met dit
symposium de gelegenheid om voordrachten bij te wonen van specialisten in hun vakgebied,
met wie u ook laagdrempelig van gedachten kunt wisselen tijdens thee pauze, buffet en
borrel na afloop.

16.30 – 17.30

Sessie 3: Onderzoek in de regio
Voorzitter: Linetta Koppert, oncologisch chirurg, Erasmus MC

16.30

Risico contralateraal borstkanker individualisering mogelijk?
Delal Akdeniz, PhD, Erasmus MC

16.40

Ultieme oksel stadiëring bij NAC?
Janine Simons, arts-onderzoeker, UMC Utrecht

16.50

Partial Breast Irradiation
Peter Koper, radiotherapeut. MCH-Bronovo

17.00

Is een borstreconstructie na chemotherapie oncologisch verantwoord?
Xavier Harmeling, arts-onderzoeker, Erasmus MC

Mede namens de symposiumcommissie nodigen wij u van harte uit voor het zevende
interdisciplinaire Rotterdamse Borstkanker Symposium dat plaats zal vinden op donderdag
donderdag 22 september 2016 in het Maastheater in Rotterdam, dichtbij het Erasmus MC.

De eerste sessie is in het geheel gewijd aan diagnostiek, hierna volgt een update op het
gebied van systemische therapie.
Vervolgens wordt een sessie verzorgd door onderzoekers: zij presenteren in een zestal korte
bijdragen de huidige stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek
dat zij doen.

Graag tot ziens op 22 september!
Met vriendelijke groet,
Namens de symposiumcommissie:
Titia Lans en Caroline Seynaeve

17.10	Risicofactoren voor locoregionaal recidief na mammasparende therapie van DCIS
Caroline Drukker, AIOS chirurgie, Albert Schweitzer ziekenhuis
17.20	Markers voor endocriene resistentie bepaald in circulerende tumorcellen en
circulerend tumor DNA
Nick Beije, arts-onderzoeker, Erasmus MC
17.30

Buffet diner

18.30 – 19.30

Sessie 4: Multidisciplinaire borstkankerzorg: een vak apart
Voorzitter: Ernest Luiten, oncologisch chirurg, Amphia ziekenhuis

18.30
Kwaliteit van zorg vanuit patientenperspectief
	
Drs. M.A. Schrieks, programma manager kwaliteit van zorg,
Borstkanker Vereniging Nederland
18.50

Meten van uitkomsten van borstkankerzorg: internationaal zijn we eruit!
Linetta Koppert, oncologisch chirurg, Erasmus MC

19.10

De zorgverzekeraar: Het laatste woord in kwaliteit?
Sander Dalhuisen, medisch adviseur, Zilveren Kruis Achmea

19.30

Afsluiting en borrel

