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UITNODIGING
WEBINAR 
ORGAANSPARENDE 
BEHANDELINGEN IN DE 
GE ONCOLOGIE 



Op woensdag 7 april 2021 organiseert het
AVL het eerste symposium
"Orgaansparende behandelingen in de GE 
oncologie”. 

Het symposium wordt online georganiseerd met interactieve 
onderdelen. De hele GE oncologie (van slokdarm tot anus) komt 
aan bod en het programma heeft een bij uitstek multidisciplinair 
karakter. Alle zorgprofessionals (verpleegkundigen, onderzoekers 
en medisch specialisten) die werkzaam zijn in de behandeling van 
patiënten met GE tumoren zijn welkom.

Het programma heeft een plenair gedeelte (16.30-18.30), gevolgd 
door een aantal breakout rooms (18.45-19.30) om over 
orgaanspecifieke onderwerpen door te praten.

Wij hopen u op 7 april 2021 in groten getale te zien bij dit online 
symposium over orgaansparende behandelingen in de GE 
oncologie.

Namens de symposiumcommissie, 

Johanna van Sandick, chirurg-oncoloog
Femke Peters, radiotherapeut-oncoloog
Baukelien van Triest, radiotherapeut-oncoloog
Brechtje Grotenhuis, chirurg-oncoloog
Mariëtte van Nes, beleidsadviseur



7 APRIL 2021

PROGRAMMA
THEMA: ORGAANSPARENDE BEHANDELINGEN IN DE GE ONCOLOGIE. 

16.30 - 16.35 Introductie
Emile Voest, internist-oncoloog

16.35 - 16.50 Orgaansparende behandeling slokdarmcarcinoom
Francine Voncken, radiotherapeut-oncoloog

16.50 - 17.05 Orgaansparende behandeling GIST
Winan van Houdt, chirurg-oncoloog 

17.05 - 17.25 Orgaansparende behandeling levertumoren
Koert Kuhlmann, chirurg-oncoloog

17.25 - 17.30 Pauze

17.30 - 17.45 Orgaansparende behandeling coloncarcinoom
Monique van Leerdam, maag-darm-lever arts

17.45 - 18.10 Orgaansparende behandeling rectumcarcinoom
Femke Peters, radiotherapeut-oncoloog
Geerard Beets, chirurg-oncoloog

18.10 - 18.25 Orgaansparende behandeling anuscarcinoom
Saskia Vrouenraets, internist-infectioloog

18.25 - 18.30 Afsluiting plenaire gedeelte

18.30 - 18.45 Pauze

18.45 - 19.30 Breakout rooms voor orgaanspecifieke vragen,
casuïstiek en discussie



Locatie
Het symposium wordt live uitgezonden via het Antoni van Leeuwenhoek.

Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro per persoon. 
Inschrijven kan via deze link: 
https://symposium.nki.nl/mdl

U kunt alleen aan het webinar deelnemen als u van tevoren bent ingeschreven. 
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van deelname. Twee dagen van tevoren 
ontvangt u de link voor zoom om deel te nemen. 

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de diverse beroepsgroepen:
NVMDL, NVVH, NVRO, NIV, NVVR, NVNG, NVVP en V&VN VS.

Accreditatiepunten worden alleen toegekend aan deelnemers die zich van tevoren 
hebben ingeschreven.

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: symposiumdesk@nki.nl of
telefoon: 020 512 1543.

www.avl.nl/webinargeoncologie


