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Bijgevoegd treft u de uitnodiging voor al weer het derde 
Ed Maartense Symposium vernoemd naar de vermaarde 
oncoloog uit het Reinier de Graaf Gasthuis. 
Collega Maartense was een gepassioneerd arts. Hij had enorm 
veel plezier in de klinische zorg, vooral wanneer het de oudere 
patiënt met kanker betrof. Ook heeft hij in het Reinier de Graaf 
Gasthuis, als opleider Interne Geneeskunde, menig jonge arts 
begeleid in de eerste fase van deze specialisatie. 
Het wetenschappelijke deel van zijn carrière heeft hij besteed aan 
de geriatrische oncologie, wat geresulteerd heeft in meerdere 
internationale publicaties en baanbrekende aanpassingen in 
de zorg voor de oudere patiënt met een maligniteit. 

Ook deze keer heeft de organisatiecommissie een gevarieerd 
programma samengesteld waarin de oudere patiënt met kanker 
centraal staat. De geriatrische oncologie is een veld in 
ontwikkeling en dat willen we u tonen.

Zo zal Prof. dr. Marcel Bekkenk, dermatoloog en voorheen 
werkzaam in het Reinier de Graaf Gasthuis, de behandeling 
van het plaveiselcelcarcinoom bij ouderen toelichten. 
Vervolgens zal in een tweetal sessies de (thuis-) behandeling 
van de oudere patiënt met anti-PD(L)-1 immunotherapie 
worden besproken. Deze behandelingen kennen geen 
leeftijdsgrenzen, maar de indicatiestelling hiervoor luistert 
nauw. Behandeling van (oudere) patiënten met kanker vergt 
voorzichtigheid en nauwkeurigheid. In de laatste jaren hebben 
we steeds meer inzicht gekregen in de potentiële toxiciteit 
van chemotherapie op de functie van het hart. 
Olivier Manintveld, cardioloog in het Erasmus MC te Rotterdam, 
zal de nieuwe inzichten aangaande de samenwerking tussen 
cardioloog en oncoloog nader uitleggen. 
Na de presentatie over de behandeling van acute myeloïde 
leukemie bij ouderen door hematoloog Rolf Brouwer, zal 
Prof. dr. Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde, 
zijn expertise delen met ons aangaande inzet van antikanker-
middelen bij de oudere patiënt. 

Aansluitend zal het aanmoedigings stipendium worden 
uitgereikt. Het stipendium is mogelijk gemaakt door een 
donatie van de familie Maartense en zal worden uitgereikt 
aan degene met het beste idee voor verbetering van de zorg 
voor de oudere patiënt in het ziekenhuis. Als u in aanmerking 
wilt komen voor de prijs, verzoeken wij u voor 1 mei 2023 
contact op te nemen met een van de juryleden: 
Prof. dr. Johanneke Portielje, hoogleraar geriatrische 
oncologie, LUMC. (j. portielje@lumc.nl). 
Dr. Monique Bos, internist oncoloog, EMC. (m.bos@emc.nl). 

Het belooft weer een uitzonderlijk inspirerende avond te 
worden. 

Namens de organisatie van het Ed Maartense symposium,
Monique Bos, Annelie Vulink, Hermine Verlaan, 
Ria Peters-Dijkshoorn, Johanneke Portielje, 
Cynthia Holterhues, Ineke Dumaij, Ward Posthuma en 
Bianca Stoica.

Geachte
collega’s

Informatie Programma

Doelgroep
Medisch specialisten, huisartsen, arts-
assistenten, verpleegkundig specialisten, 
gespecialiseerd oncologie verpleegkundigen, 
verpleegkundigen en geriatrie verpleegkundigen.

Inschrijving
Het Ed Maartense Symposium wordt hybride 
georganiseerd.

Live (max. 100 deelnemers)
Locatie: Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
Aanvang: 17:15 uur met diner buffet
Kosten: EUR 35 (incl. diner buffet)

Online
Locatie: vanuit huis via een livestream
Aanvang: 18:00 uur Kosten: EUR 35

Inschrijven kan via de congreskalender 
van Congress Care: www.congresscare.com

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie 
(NVKG)
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Accreditatiebureau Verpleegkundig 
Specialisten Register
Kwaliteitsregister V&V en 
Register Zorgprofessionals

17:15 - 18:00 Buffet

18:00 - 18:05 Opening symposium
 Annelie Vulink, internist-oncoloog, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

 Voorzitter: Monique Bos, internist-oncoloog EMC

18:05 - 18:30 Plaveiselcelcarcinoom bij de oudere patiënt
Marcel Bekkenk, hoogleraar dermatologie, AUMC

18:30 - 18:55 Immunotherapie bij de oude patiënt 
Nienke de Glas, fellow medische oncologie en postdoc geriatrische oncologie, LUMC, leiden

18:55 - 19:20 Thuistoediening immunotherapie 
Mirjam Dijkxhoorn-Waardenburg, oncologie verpleegkundige, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

19:20 - 19:35 Kof� e/thee pauze

 Voorzitter: Johanneke Portielje, internist-oncoloog, LUMC

19:35 - 20:00 Cardio-oncologische zorg voor de oudere patiënt met een maligniteit
 Olivier Manintveld, cardioloog, Erasmus MC, Rotterdam

20:00 - 20:25 De behandeling van de oudere acute myeloïde leukemie patiënt: een hele uitdaging!!
 Rolf Brouwer, internist-hematoloog, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

20:25 - 20:50 “Hoe moet de zorg voor ouderen met kanker eigenlijk zijn”
 Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde, Leiden & Kopenhagen

20:50 - 21:00 Terugkoppeling winnaar Award 2020
 Heleen van der Hulst, ANIOS chirurgie, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

21:00 Uitreiking Award 2023 en afsluiting


