Landelijke slokdarmkanker week
Informatiemiddag

Praktische informatie
Datum

Vrijdag 2 februari 2018

Tijd

13:00 - 17:30 uur

Locatie

Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Ruimte

Collegezaal 4

Doelgroep

Patienten uit het AMC met slokdarmkanker en familie / naasten

voor slokdarmkankerpatiënten
en hun
familieleden

vrijdag 2 februari
2018

Aanmelding U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen dat u vindt op
www.gioca.nl/inschrijving.
I.v.m. maximum aantal plaatsen kunt u 1 introducé(e) meenemen.
Informatie

U kunt ook contact opnemen met Loes Noteboom en/of André Sterk via
gioca@amc.nl of telefoonnummer: 020-5664205.

Kosten

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
(Behalve parkeer-en/of reiskosten)

Per auto

Met de auto is het AMC goed bereikbaar. Kijk hiervoor op www.amc.nl/route

Openbaar
Vervoer

Het AMC is met het openbaar vervoer goed te bereiken.
Vanaf het station Amsterdam Centraal rijden metro 50 en 54 naar station
Amsterdam Holendrecht.

13:00-17:30
Locatie:
Collegezaal 4
in het AMC

Uitnodiging

Geachte heer / mevrouw,

Programma
vrijdag 2 februari 2018

13:00

Ontvangst collegezaal 4 met koffie en thee

13:20

Begin februari 2018 vindt de landelijke ‘Week van de slokdarmkanker’ plaats, bedoeld om
meer aandacht te krijgen voor en te geven aan patiënten die behandeld worden in het
AMC aan slokdarmkanker.

Welkom
Dr. Mark van Berge Henegouwen, Chirurg

13:30

Resultaten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de chirurgie.
Werner Draaisma, Chirurg

Informatieve middag in het AMC

13:45

Kwaliteit van leven met een buismaag en de
daarbij behorende voedingsadviezen.
Diëtiste en Loes Noteboom, verpleegkundig specialist

14:00

Omgaan met (de gevolgen van) slokdarmkanker.
Annemarie Braamse, medisch psycholoog

14:15

Kan ik genezen met alleen chemo- en radiotherapie?
Debby Geijsen, radiotherapeut

14:30

Koffie / Thee

15:15

Hoe zorg ik voor een goede conditie na de operatie?
Maarten van Egmond, fysiotherapeut

15:30

Wat als ik een vernauwing heb op de nieuwe aansluiting
van de buismaag?
Jacques Bergman, maag-, darm- leverarts

15:45

Nieuwe en slimme manieren om slokdarmkanker gericht te bestrijden
Sandor Schokker, oncoloog

16:00

Persoonlijk verhaal van een patiënt

16:15

Meet de professionals onder het genot van een drankje

Op vrijdag 2 februari organiseert het AMC een informatieve middag die bedoeld is
voor patiënten met slokdarmkanker en hun naasten. Tijdens deze middag gaan we in
op de behandeling bij slokdarmkanker en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
chemotherapie, radiotherapie en chirurgie.

Wat kunt u verwachten?
Wij nodigen u van harte uit voor een informatieve middag die ingaat op alles wat u
over slokdarmkanker wilt weten. U kunt tijdens deze middag met al uw vragen over
slokdarmkanker terecht bij onze medisch specialisten, verpleegkundigen dietiste
en fysiotherapie. Zij staan u graag te woord. Helaas hebben wij een maximum aantal
plaatsen, dus meldt u snel aan.
Tijdens deze middag nemen verschillende sprekers uit het AMC u mee in de vakgebieden:
radiotherapie, chemotherapie, chirurgie en leven na kanker. De dag wordt afgesloten met
een borrel.

Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich aanmelden via de website: www.gioca.nl/inschrijving
Wij zien u graag op 2 februari.
Met vriendelijke groet,
Het slokdarmteam in het AMC

