
Kom naar het Kankeroverleverschap Symposium in Driebergen op 12 april 

 

  

Tijdens het 4e Kankeroverleverschap Symposium op 12 april aanstaande bespreken zorgverleners en 

belangenbehartigers van patiëntenorganisaties hoe de zorg bij en na kanker kan verbeteren. Daarbij is 

veel aandacht voor de gevolgen van kanker.  

 

Programma 

Hoe kunnen we de zorg voor (late) gevolgen van kanker verbeteren? Prof. dr. Angela Maas geeft haar 

visie hierop aan de hand van het nieuwe IKNL-rapport ‘Kankerzorg in Beeld: Leven met en na kanker’. 

Dit rapport geeft voor het eerst een overzicht van de omvang van de problematiek rondom (late) 

gevolgen van kanker.  

 

Vervolgens blikt prof. dr. Carla van Herpen in haar lezing terug op het vorig jaar gepubliceerde rapport 

over zeldzame kanker. Zij belicht welke stappen er zijn gemaakt en welke uitdagingen er nog liggen voor 

optimale zorg voor mensen met een zeldzame vorm van kanker, ook rekening houdend met de (late) 

gevolgen van kanker en behandelingen. 

 

In de werksessies kunt u zich verdiepen in: 

- Late effecten 

Lezing & discussie over het voorkomen van late effecten door selectie aan de deur door drs. 

Anne van den Hoek – radiotherapeut-oncoloog, UMCG en over predictiemodellen en 

verzekerbaarheid door Dr. Marissa van Maaren, IKNL 

- Organisatie van zorg 

Debat met o.a. prof. dr. Henk Verheul - internist-oncoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam 

- Psychosociale en fysieke effecten -prehabilitatie 

Workshop over het belang van prehabilitatie, het verbeteren van de conditie voor de operatie, 

voor de patiënt, de zorg en de maatschappij door dr. Stefan van Rooijen, arts-onderzoeker, 

Maxima Medisch Centrum 

- Werk en werkhervatting  

Workshop: Hoe krijgen we de zorg rondom werk en de oncologische zorg bij elkaar? Door drs. 

Cobi Oostveen – bedrijfsarts/bedrijfsartsconsulent oncologie en drs. Desirée Dona – 

bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, Radboudumc 

 

Zie de congreswebsite voor het volledige programma. U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier.  

 

https://www.medtalks.nl/kos4
https://www.medtalks.nl/kos4
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-4e-nationale-kankeroverleverschap-symposium-54910573002?ref=ebtn

