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10e Symposium
Borstkanker Behandeling Beter



Geachte collegae,
 
Mede namens de symposiumcommissie nodigen wij u van harte uit voor het 10e Rotterdamse 
Borstkanker Symposium dat plaats zal vinden op donderdag 19 september 2019 in LantarenVenster 
in Rotterdam. 

Het ‘BBB’ is na 10 jaar niet meer weg te denken uit de congresagenda en daar zijn we best trots op! 
Met een kleine club gedreven borstkanker behandelaars uit meerdere disciplines stellen we ieder 
jaar een programma samen gebaseerd op onze eigen ervaringen tijdens het MDO. Welke vragen 
zijn er, wat leeft er, waarover blijft discussie komen?

Na alle zeer positieve evaluaties van jullie allen is de opzet van het symposium “Borstkanker 
Behandeling Beter” vrijwel gelijk gebleven. Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom bij een kop 
koffie en een broodje, waarna we meteen een blik werpen op de toekomst in de eerste sessie. 
Moeten we stoppen met het Roze Lintje? Met de hele borst bestralen? Met siliconen toepassen? 
Met benige excisies?!

Vervolgens krijgt u in de tweede sessie nieuws op het gebied van de systemische therapie en een 
ASCO update van Agnes Jager, welke een traditie is geworden waar velen naar uitkijken. 
In sessie 3 staan enthousiaste onderzoekers weer klaar om hun onderzoeksresultaten in korte en 
bondige overzichten met u te delen.

Tijdens het diner is er alle tijd om elkaar te spreken met uitzicht over de Maas. Waarna we in de 
laatste sessie een aantal prominente sprekers bereid hebben gevonden hun visie over de follow up 
te geven.
We houden ons allen aan de bekende richtlijn, toch hoor je ook wel dat de richtlijn soms achter 
loopt, door onderzoek wordt ingehaald, in de realiteit soms anders toegepast wordt. In onze laatste 
sessie hopen we daarover veel te horen. Zodat we na kunnen denken op weg naar huis en alle 
informatie mee kan nemen naar je praktijk van alledag.

Graag tot ziens op donderdag 19 september!
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de symposiumcommissie
Titia Lans en Marian Menke

PROGRAMMA

13.00 Registratie & Ontvangst inclusief lichte lunch

13.30 Opening: Titia Lans, oncologisch chirurg, Admiraal de Ruyter ziekenhuis

13.30 – 15.00 Sessie 1. Wat biedt de toekomst? 
 Voorzitters: Ernest Luiten, oncologisch chirurg, Amphia ziekenhuis
 Marcelle Immink, radiotherapeut-oncoloog, Reinier de Graaf Gasthuis & LUMC

13.30 Op welke uitkomstenmaten moeten we sturen: Afschaffen Roze lintje? 
 Luc Strobbe, oncologisch chirurg, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
13.50 Toekomstige behandelingen radiotherapie: partial breast irradiation
 Annemarie Swaak, radiotherapeut-oncoloog, Erasmus MC 
14.10 Shared decision making in borst reconstructie: Siliconen in de ban? 
 Elma van Rossen, plastisch chirurg, Reinier de Graaf Gasthuis 
14.30 Minder chirurgische excisies voor niet eenduidig benigne punctie uitslagen 
 Willem Vreuls, klinisch patholoog, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 
14.50 Discussie 

15.00 – 15.30 Koffie pauze 

15.30 – 16.30 Sessie 2. Systemische therapie
 Voorzitter: Monique Bos, medisch oncoloog, Erasmus MC

15.30 Nieuwe perspectieven voor de behandeling van Her2 pos mammacarcinoom
 Vincent Dezentje, internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 
15.50  Chemotherapie voor gemetastaseerd mammacarcinoom:  

“Stop & Go.....or keep going?”
 Anouk Claessens, arts-onderzoeker, Zuyderland
16.10 ASCO Nieuws uit Chicago 
 Agnes Jager, medisch oncoloog, Erasmus MC

16.30 – 17.00 Koffie pauze 

17.00 - 17.40  Sessie 3. Onderzoek in de regio
 Voorzitter: Linetta Koppert, oncologisch chirurg, Erasmus MC

17.00  Diagnostic Accuracy and true negative rate after vacuum-assisted 
stereotactic biopsy for non-palpable clustered calcifications in the breast

 Sara van Bekkum, arts-onderzoeker, Albert Schweitzer Ziekenhuis
17.10  Gebuik van PROMs in de spreekkamer: vallen er al voorspellingen te 

maken over kwaliteit van leven?
 Inge Apon, arts-onderzoeker, Erasmus MC
17.20 THERMAC: The Treatment of Breast Cancer with Thermal Ablation
 Elles van der Voort, arts-onderzoeker, Franciscus Gasthuis & Vlietland 
17.30 De ex vivo CDDP gevoeligheidstest: van bench to bedside
 Titia Meijer, arts-onderzoeker, Erasmus MC

17.40 – 18.45 Diner

18.45 – 20.15 Sessie 4. Follow-up: Richtlijn of tailor made?
 Voorzitter: Marian Menke, oncologisch chirurg, Albert Schweitzer ziekenhuis

18.45 Wat is de optimale follow-up na borstkanker?
 Linda Daniels-van Saase, manager zorg/oncologie, Zorginstituut Nederland
19.05 Follow-up: wie moeten we controleren?
 Sabine Siesling, klinisch epidemioloog, IKNL 
19.25 Follow-up: hoe moeten we controleren?
 Ritse Mann, radioloog, Radboud UMC
19.45 En nu de praktijk; passen we de richtlijn aan?
 Marie-Jeanne Vrancken Peeters, chirurg, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 
20.05 Discussie 

20.15 Afsluiting 


