
24 NOVEMBER 2020

UITNODIGING

SCHILDKLIERKANKER
IN HET AVL
WEBINAR VOOR 
HUISARTSEN



Op dinsdag 24 november organiseert het 
AVL het eerste huisartsensymposium 
Schildklierkanker in het AVL. Zoals u 
begrijpt, kan een bijeenkomst in ons 
ziekenhuis in deze Corona tijden niet 
doorgaan zoals we dat gewend zijn. Maar 
natuurlijk hebben we een interactieve 
oplossing bedacht, vandaar dit webinar!

Graag willen we u deze avond kennis laten maken met onze AVL 
schildklier tumorwerkgoep en u meenemen in het behandeltraject 
van de schildklierpatiënt.

Hierbij zullen we ook recente ontwikkelingen bespreken, zoals het 
terughoudender zijn met grote schildklierchirurgie waar dit veilig 
kan, de verschillende operatie technieken en nieuwe 
behandelmethoden bij uitgezaaide ziekte. 

Graag nodigen wij u uit om van dit webinar een interactieve  
avond te maken. De kosten van dit webinar zijn € 20,- per 
persoon, u dient zich van tevoren in te schrijven.

Wij hopen u in groten getale online te mogen verwelkomen!

Graag tot ziens op 24 november.

Namens het organiserend comité,

Iris van der Ploeg, Chirurg oncoloog Antoni van Leeuwenhoek
Jan Paul de Boer, Internist oncoloog Antoni van Leeuwenhoek
Bart Meijman, huisarts regio Amsterdam

24 NOVEMBER 2020

PROGRAMMA
SCHILDKLIERKANKER IN HET AVL - WEBINAR VOOR HUISARTSEN

17.20 - 17.30 Welkom en introductie
Jan Paul de Boer, Internist oncoloog

17.30 - 18.00 De schildkliernodus
Diagnose: In 1 dag in het AVL!
Diagnose: Heel vaak zeer gunstig, heel soms zeer ongunstig
Behandeling: van wait and see tot grote chirurgie
Iris van der Ploeg, Chirurg oncoloog

18.00 - 18.30 Schildklierchirurgie: uitgebreidheid en technieken 
Hemithyreoidectomie vs. totale thyreoidectomie: wanneer
kan het minder?
Iris van der Ploeg, Chirurg oncoloog  

Nieuwe technieken: robot en laparoscopisch geassisteerde 
schildklierchirurgie 
Menno Vriens, Endocrien chirurg UMCU 

18.30 - 18.50 Radioactieve jodium therapie 
Waarom, wanneer en gevolgen voor de patiënt
Maarten Donswijk, Nucleair geneeskundige

18.50 - 19.10 Systemische therapie 
Nieuwe therapieën, wanneer inzetbaar en hoe effectief? 
Jan Paul de Boer, Internist oncoloog

19.10 - 19.15 Wrap up
Iris van der Ploeg, Chirurg oncoloog



Locatie
Het webinar wordt live uitgezonden vanuit het Antoni van Leeuwenhoek en is via 
zoom te volgen.

Inschrijven
U kunt alleen aan het webinar deelnemen als u van tevoren bent ingeschreven. 
Inschrijven kan via deze link: 
https://symposium.nki.nl/huisartsensymposium

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van deelname. Twee dagen van tevoren 
ontvangt u de link voor zoom om deel te nemen. 

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd bij de Landelijke Huisartsen Vereniging

Accreditatiepunten worden alleen toegekend aan deelnemers die zich van tevoren 
hebben ingeschreven. Tijdens het webinar zal er controle uitgevoerd worden of 
deelnemers aanwezig zijn.

Meer informatie
Voor vragen over uw inschrijving en/of informatie over het webinar kunt u contact
opnemen met Renske Muns-de Jong via e-mail: huisartsensymposium@nki.nl of
telefoon: 020 512 1543.

www.avl.nl/webinarschildklierkanker


