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Geachte collegae,
 
Mede namens de symposiumcommissie nodigen wij u van harte uit voor het negende Rotterdamse 
Borstkanker Symposium dat plaats zal vinden op donderdag 20 september 2018 in LantarenVenster 
in Rotterdam. 
 
De afgelopen jaren is het symposium uitgegroeid tot een platform voor informatie en overleg voor 
het hele MDO.  We bijten na de zomer de spits af voor het symposium-seizoen zodat iedereen na 
de vakantie weer helemaal bij is.
 
De opzet van het symposium “Borstkanker Behandeling Beter” is vrijwel gelijk gebleven. Vanaf 
13.00 uur bent u van harte welkom bij een kopje koffie en een broodje, waarna u met een interessant 
programma en de beste sprekers op het gebied van de mammapathologie een update krijgt over 
nieuwe technologie, uitkomsten van studies, opzetten van nieuwe studies en controversen.
 
In sessie 1 richten we op nieuwe technieken, wat kan er eigenlijk allemaal? Vervolgens krijgt u 
de bekende systemische sessie met verhalen en uitkomsten op het gebied van de systemische 
therapie en een ASCO update die al bijna traditie is geworden. En in sessie 3 staan de jonge 
onderzoekers weer klaar om hun onderzoeksresultaten met u te delen.

Dan volgt het diner, goed als vanouds, waarna we proberen mensen tot het einde toe te boeien: Bij 
de EBCC en San Antonio is het duidelijk geworden hoe je de zalen vol krijgt: start een discussie over 
de axilla. En dat gaan we zeker doen.
 
Graag tot ziens op donderdag 20 september!
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de symposiumcommissie
Titia Lans en Marian Menke

PROGRAMMA Donderdag 20 september 2018
12.30 Registratie & Ontvangst klein broodje
13.15 Opening: Titia Lans, oncologisch chirurg, Admiraal de Ruyter ziekenhuis

13.30 – 15.00 Sessie 1: Wat is er mogelijk tegenwoordig?
 Voorzitter: Marian Menke, oncologisch chirurg, Albert Schweitzer ziekenhuis
13.30 Radiomics… veelbelovend!
 Jan Jaap Visser, radioloog, Erasmus MC
13.50 Lymfoedeem en de opties van de plastisch chirurg
 Dalibor Vasilic, plastisch chirurg, Erasmus MC
14.10 Wat zijn de resultaten van feritiliteitspreservatie bij chemotherapie 
 Inge Peters, AIOS Gynaecologie en Verloskunde, LUMC
14.30 Lokalisatie 2.0: het magnetisch zaadje
 N.t.b. 
15.00 Koffie pauze 

15.30 – 16:30 Sessie 2: Systemische therapie
 Voorzitter: Monique Bos, medisch oncoloog, Erasmus MC
15.30  Het lobulair carcinoom versus het ductaal mammacarcinoom: (altijd) anders 

systemisch behandelen? 
 Mijntje Vast binder, internist-oncoloog, IJsselland ziekenhuis
15.50  Cognitieve problemen na behandeling van borstkanker; causa patiënt 

karakteristieken of uitsluitend therapie-effect?
 Sanne Schagen, klinisch neuropsycholoog, Antoni van Leeuwenhoek
16.10 ASCO Nieuws uit Chicago
 Agnes Jager, medisch oncoloog, Erasmus MC 
16.30 10 minuten benen strekken

16.40 - 17:30 Sessie 3: Het podium voor jonge onderzoekers
 Voorzitter: Linetta Koppert, oncologisch chirurg, Erasmus MC
16.40 De RECAP test: klaar voor de kliniek? 
 Titia Meijer, arts-onderzoeker moleculaire genetica, Erasmus MC
16.50 Sarcopenie en borstkanker
 Hanah Rier, AIOS interne geneeskunde, Albert Schweitzer ziekenhuis
17.00  Zijn responders op everolimus/exemestaan moleculair te onderscheiden  

van non-responders?
 Lindsay Angus, arts-onderzoeker interne oncologie, Erasmus MC
17.10  Three-dimensional ultrasonography of the breast; An adequate replacement 

for MRI in neoadjuvant chemotherapy tumour response evaluation?  
– RESPONDER trial 

 Pien van Egdom, arts-onderzoeker Heelkunde, Erasmus MC
17.20 Wetenschappelijke kijk op kwaliteit van borstkankerzorg
 Elvira Vos, ANIOS chirurgie, IJsselland ziekenhuis
17.30 Diner

18.30 – 20:00  Sessie 4: Implicaties van de nieuwe richtlijn voor de praktijk
 Ernest Luiten, oncologisch chirurg, Amphia ziekenhuis
 Marcelle Immink, radiotherapeut-oncoloog, RdG & LUMC
18.30  BRCA-1/2 gemuteerd: rechtsaf naar de chirurg of zijn er ook andere 

verantwoorde/veilige wegen......???
 Annette Heemskerk Gerritsen, PhD, postdoctoraal onderzoeker, Erasmus MC 
18.50 Behandeling van de axilla bij neo-adjuvante chemotherapie
 Marcelle Immink, radiotherapeut-oncoloog, RdG & LUMC
19.10 De richtlijn... bindend! 
 Gert-Jan Liefers, oncologisch chirurg, LUMC
19.30 De richtlijn... boeien! 
 Kees Verhoef, oncologisch chirurg, Erasmus MC
19:50 Discussie 
20.00 Afsluiting en borrel


