Leiden, 11 januari 2019

Geachte mevrouw/ meneer,

Graag nodigen wij u uit voor de vierde Leidse slokdarmdag op zaterdag 16 februari 2019.
Deze bijeenkomst wordt voor slokdarmkankerpatienten en mensen uit hun omgeving
georganiseerd door de afdelingen Heelkunde, Maag-Darm-Leverziekten, Radiotherapie,
Medische Oncologie en Diëtetiek van het LUMC en het Reinier de Graaf gasthuis te
Delft.
Er zullen voordrachten gehouden worden waarbij diverse aspecten van de nieuw ontstane
situatie worden besproken. Dit zal zowel op het medisch als op het psycho-sociale herstel
gebied gericht zijn.
De bijeenkomst vindt plaats op 16 februari 2019 van 14.00 tot 17.15 uur in de Buruma
zaal van het LUMC (gebouw 3). De Buruma zaal vindt u door uit de parkeergarage direct
rechts af te gaan naar het gebouw met de “gouden rand”. Vanaf het station komend loopt
u langs de hoofdingang van het LUMC richting parkeergarage. Vlak voor parkeergarage
gaat u links naar het gebouw met de “gouden rand”. De middag wordt vanaf 16.35 uur
afgesloten met een hapje en drankje, waarbij u de gelegenheid heeft artsen, diëtisten,
medepatienten en mensen uit hun omgeving te ontmoeten.
Graag zouden wij tevoren vernemen of u van plan bent te komen en of u (1 of meerdere)
mensen meeneemt. Dit kan door middel van het insturen van de bijgevoegde
antwoordstrook of het sturen van een email naar mevrouw E.M. Verhoogt.
e.m.verhoogt@lumc.nl.
Wij hopen u op 16 februari te verwelkomen,

Met vriendelijke groet,
dr. H.H. Hartgrink (chirurg)
drs. W.O. de Steur (chirurg)
dr. A.M.J. Langers (maag-darm-leverarts)
drs. J. van der Kraan (maag-darm-lever-arts)
dr J.J. Boonstra (maag-darm-lever-arts)
dr. M. Slingerland (medisch oncoloog)
drs. A. Verschoor (medisch oncoloog)
mw. S.J.C.L.M. Quix (verpleegkundig specialist)
mw. E. de Graaf (verpleegkundig specialist)

dr. J.W. Dekker (chirurg)
dr. S. van Esser (chirurg)
dr. F.P. Peters (radiotherapeut)
dr. I.M. Lips (radiotherapeut)
dr. K.J. Neelis (radiotherapeut)
mw. E. de Rijcke (diëtist)
mw. A. van Greuningen (diëtist)
mw. A. Droop (diëtist)
mw. H.W.M. van Zandvoort(diëtist)
mw. F. van Dijk (diëtist)

Programma Vierde Leidse Slokdarmdag
Datum:
Lokatie:

Zaterdag 16 februari 2019 van 14.00 tot 17.15 uur
Burumazaal, LUMC

14.00 Ontvangst met koffie
14.30 Welkomstwoord

Dr. H.H. Hartgrink

14.40 Naadstenose en reflux

Dr. S.E. Korsse

15.00 Spijsvertering met een buismaag

Mw. F. van Dijk

15.15 Thee
15.45 De verpleegkundig specialist als
aanspreekpunt.

Mw. S.J.C.L.M. Quix

16.00 Lotgenoten contact

Mw. E. de Graaf

16.15 Psychologische gevolgen na een
behandeling voor slokdarmkanker.

Dr. S.C.H. Hinnen

16.30 Afsluiting

Dr. J.W. Dekker

16.35 Borrel

ANTWOORDSTROOK

Naam .........................................................................................
Geboortedatum ..........................................................................
Adres .........................................................................................
Woonplaats ...............................................................................

Ik kom wel / niet* naar de Leidse slokdarmdag op 16 februari 2019
Ik neem wel / geen* mensen uit mijn omgeving mee en kom in totaal met .......**
perso(o)n(en)

* graag doorhalen wat niet van toepassing is
** graag juiste aantal invullen

Ingevulde antwoordstrook graag in bijgevoegde antwoordenvelop opsturen.

