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UITNODIGING
WEBINAR 

ORGAANSPARENDE 
BEHANDELINGEN IN DE 
GE ONCOLOGIE 



Op woensdag 5 april 2023 organiseert het
AVL het derde webinar "Orgaansparende 
behandelingen in de GE oncologie”. 

Dit webinar behandelt innovatie op het gebied van technologieën 
en behandelingen in de GE oncologie. Experts zullen hun kennis 
delen over orgaansparende ontwikkelingen op het gebied van 
GE-oncologie in de snel veranderde wereld van 
(interventie-)endoscopie en oncologische interventie radiologie, 
en daarnaast over de orgaansparende behandeling specifiek bij 
rectumcarcinoom. 

Het programma heeft een bij uitstek multidisciplinair en 
interactief karakter. Deelnemers kunnen via een chatfunctie 
vragen aan de sprekers stellen.

Deelname aan dit webinar is gratis.

Alle zorgprofessionals (medisch specialisten, arts-assistenten, 
verpleegkundigen, laboranten en onderzoekers) die betrokken zijn 
bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met GE tumoren 
zijn welkom. 

Wij hopen u op 5 april 2023 van 17.00 tot 18.30, in groten getale 
te zien bij dit online webinar over orgaansparende behandelingen 
in de GE oncologie.

Namens de organisatoren, 

Prof. dr. Regina Beets-Tan, Hoofd Radiologie
dr. Thomas de Wijkerslooth, Maag-darm-leverarts



5 APRIL 2023

PROGRAMMA
THEMA: ORGAANSPARENDE BEHANDELINGEN IN DE GE ONCOLOGIE. 

17.00 - 17.05 Introductie

17.05 - 17.30 Orgaansparing in de Endoscopie, geen weg meer terug
Thomas de Wijkerslooth, maag-darm-leverarts

17.30 - 17.55 Interventional radiology treatment in GI oncology   
Thomas Helmberger, Chairman of the Department of 
Radiology, Neuroradiology, and Minimally Invasive Therapy 
at Munich Klinik Bogenhausen

17.55 - 18.20 Nieuwe ontwikkelingen in orgaansparende behandeling
van endeldarm kanker
Geerard Beets, colorectaal chirurg en hoofd afdeling 
heelkunde AVL

18.20 - 18.30 Vragen via chat en afsluiting 



Locatie
Het symposium wordt via zoom uitgezonden vanuit het Antoni van Leeuwenhoek.

Inschrijven
Het webinar is gratis te volgen, inschrijven is wel verplicht.
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 en daadwerkelijk deelnemen.

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/agenda/2023/webinar-orgaansparende-behandelingen-
in-de-ge-oncologie/


