Datum

Vrijdag 15 februari 2019, aanvang 13:00 - 17:30 uur

Locatie

Amsterdam UMC, Locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Ruimte

Collegezaal 4

Doelgroep

Patiënten uit het Amsterdam UMC met slokdarmkanker en diens
familie/naasten.

Aanmelding

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

Informatie

U kunt contact opnemen met Caroline Nobelen en/of André Sterk
via poli.gioca@amc.uva.nl of telefoonnummer: 020-5663634

Kosten

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

Per auto

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

Openbaar
vervoer

Het Amsterdam UMC, locatie AMC is ook met het openbaar vervoer
goed bereikbaar. Vanaf het station Amsterdam Centraal rijden
metro 50 en 54 naar station Amsterdam Holendrecht.

Uitnodiging voor de informatiemiddag voor
slokdarmkankerpatiënten en familieleden

Programma vrijdag 15 februari 2019, Collegezaal 4

Begin februari 2019 vindt de landelijke ‘Week van de slokdarmkanker’ plaats.
Deze is bedoeld om meer aandacht te krijgen voor en te geven aan patiënten die behandeld worden in het Amsterdam UMC aan slokdarmkanker.

13.00

Ontvangst in collegezaal 4 met koffie en thee

13.20

Welkomstwoord:

Informatieve middag in het AMC

13.30

Resultaten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de chirurgie

13.45

Voedingstolerantie

14.00

Nieuwe ontwikkelingen in de radiotherapie

14.15

Het PROMS onderzoek – kwaliteit van leven

14.30

Pauze met koffie en thee

15.15

Nieuwe ontwikkelingen in immunotherapie

15.30

MATCH-studie: ‘Een onderzoek naar de behandeling van psychische
klachten en vermoeidheid na kanker’

Op vrijdag 15 februari organiseert het Amsterdam UMC 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, diëtiste en fysiotherapie. Zij staan u graag te woord.
Helaas hebben wij een maximum aantal plaatsen. We willen u daarom
vragen zich snel aan te melden.
Tijdens deze middag nemen verschillende sprekers uit het Amsterdam
UMC u mee in diverse vakgebieden. Er wordt gesproken over radiotherapie,
chemotherapie, chirurgie en recente ontwikkelingen in leven na kanker. De
dag wordt afgesloten met een drankje.

Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich aanmelden via de website: www.gioca.nl/inschrijving
Wij zien u graag op 15 februari.
Met vriendelijke groet,
Het slokdarmteam in het Amsterdam UMC

Mark van Berge Henegouwen, Chirurg
Suzanne Gisbertz, Chirurg

Dieuwke Schregardus, Diëtiste
Maarten Hulshof, Radiotherapeut

Willemieke Dijksterhuis, Onderzoeker

Tom van de Ende, Arts-onderzoeker

Susan Harnas, Onderzoeker

15.45

Kankergerelateerde vermoeidheid: ervaringen uit de zaal

16.00

Recente ervaringen van een patiënt

16.15

Meet the Professionals onder het genot van een drankje

Sander Steenhuizen, Fysiotherapeut
Maarten Anderegg, Chirurg

