UITNODIGING
Oncologie symposium huisartsen
Meander Medisch Centrum

Borstkankerzorg
anno 2014 met de focus op:
•
•
•

Verwachtingen m.b.t. diagnostiek
Mammaprint
Mogelijkheden reconstructie

Dinsdag 11 februari 2014 | 19.00 uur - 21.30 uur
Auditorium van Meander Medisch Centrum | Maatweg 3, Amersfoort

Accreditering wordt aangevraagd bij KNMG cluster 1 voor 2 uur

Geachte collega,

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie om u rond Wereld Kanker Dag uit te nodigen
om bij te praten over de oncologische zorg en behandelopties die ons topklinisch
ziekenhuis te bieden heeft. Dit jaar nodigen wij u met gepaste trots uit op de nieuwe
locatie aan de Maatweg en hebben we ervoor gekozen de spot op onze mammacare
te richten.
In 2013 zijn wederom aantoonbare verbeteringen gerealiseerd in de organisatie van de
borstkankerzorg in Meander Medisch Centrum. Verwijzing naar de mammapoli is nu elke werkdag
mogelijk. Door sneldiagnostiek is nu vaak binnen een dag de uitslag en het behandelplan
beschikbaar. De multidisciplinaire aanpak is verder geïntensiveerd; zo opereert de plastisch
chirurg bij borstsparende behandelingen steeds vaker met de oncologisch chirurg mee om het
esthetische resultaat te optimaliseren en wordt bij steeds meer patiënten een volledige directe
borstreconstructie uitgevoerd. Daarnaast wordt iedere patiënt de mogelijkheid geboden om een
mammaprint te laten bepalen.
Dat wij hiermee voldoen aan de criteria van derden, blijkt uit de toekenning van (wederom) het
roze lintje van de Borstkankervereniging en het TopZorg predikaat door Menzis.
Wij nodigen u van harte uit om op dinsdagavond 11 februari te komen luisteren en meepraten
over de verwachtingen bij borstkanker: wat is anno 2014 mogelijk en wat is realistisch op het
gebied van diagnostiek, mammaprint en reconstructie? Hoe speelt u hier als huisarts op in?
U treft hiernaast het volledige programma waarvoor vanzelfsprekend accreditatie wordt
aangevraagd en naar verwachting verkregen.

Namens de programmacommissie;
Adriaan van Overbeeke, chirurg, voorzitter mammateam

Programma

19.00 uur		

Ontvangst en registratie

19.30 uur		Welkom en toelichting op programma door huisartsvoorzitter
19.35 uur		
			
			
			

(On-)mogelijkheden in de mammadiagnostiek
Aan de hand van patiëntencasuïstiek worden de nieuwe ontwikkelingen
en de grenzen daaraan besproken.
Ariane Cats, radioloog, Willemijn Dingemans, patholoog

20.00 uur		
Oncologische revalidatie: wat als het de dokter zelf treft?
		
De behandeling is achter de rug. Hoe nu terug naar het ‘normale’ leven?
			
Het revalidatie- en re-integratietraject.
			Maartje Loubert, vaatchirurg			
20.25 uur
Korte pauze
			Filmpje over de nieuwe mammapoli
			Koffie, thee, sweets
20.40 uur		Mammareconstructie anno 2014
			
Het borstreconstructiebos staat vol bomen van diverse pluimage: kunstbomen,
			
rugspierbomen, buikvetbomen, lipofillingbomen en partiële reconstructie 		
			
bomen. In vogelvlucht wordt het veranderende landschap overzien en komen
			
de voor- en nadelen van verschillende methodes aan bod zodat u als huisarts
			
weer helemaal up to date bent op het gebied van mammareconstructie.
			Quinten Ruhé, plastisch chirurg
21.05 uur		
Mammaprint in de dagelijkse praktijk; lust of last?
			De mammaprint bekijkt het profiel van 70 genen in het tumorweefsel en is 		
			
een test om de agressiviteit van de tumor op een andere wijze in kaart te
			
brengen. Deze test kan belangrijke informatie geven in de afweging of patiënte
			
al dan niet in aanmerking moet komen voor adjuvante systeemtherapie na
			
chirurgische behandeling. De uitslag van de mammaprint geeft aan of het
			
risico op uitzaaiingen laag (‘goede prognose’) of hoog is (‘ongunstige
			
prognose’). Voor welke patiënten is de mammaprint van toegevoegde waarde?
			Inge Baas, internist-oncoloog
21.30 uur		

Take home messages

21.45 uur		

Drankje en napraten

Algemene informatie
Doelgroep
Het symposium is primair bedoeld voor huisartsen.
Overige zorgprofessionals mammacare zijn ook van harte welkom, voor zover plaats.
Datum en locatie
Het symposium vindt plaats op dinsdagavond 11 februari 2014 in Meander Medisch C
 entrum,
Maatweg 3 te Amersfoort. U ontvangt na aanmelding een routebeschrijving.

Accreditering
Er is accreditering aangevraagd bij de KNMG, cluster 1 voor 2 uur.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden op www.marktwo.nl. Ook kunt u bijgevoegd antwoordformulier
retourneren. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt.
Kosten
De kosten voor deelname aan deze nascholing bedragen € 75.
Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso.
Annuleren
Tot één week voor de bijeenkomst kunt u, uitsluitend schriftelijk, kosteloos annuleren.
Daarna bent u het volledige registratiebedrag verschuldigd.
Scholingsaftrek
Als de huisarts als vrije ondernemer kosten maakt voor een vakcursus of vakopleiding,
dan zijn de kosten daarvan 100% aftrekbaar van de fiscale winst.
Organisatie en meer informatie

Inge Kleiss, sr. projectmanager
Telefoon: 033-4345730 | E-mail: ikleiss@marktwo.nl

