Programma 17e cursus gynaecologische oncologie: donderdag 28 januari 2021 (online)
Versie 4 december 2020
09.15 uur
09.30 uur
09.35 uur

Inloggen en voorbereiden
• Audio en video testen
Welkom heten
Technische check: alle functionaliteiten nalopen en uitproberen

09.45 uur

PAUZE

09.50 uur

Programma en spelregels van vandaag bespreken

10.00 uur

Pathologie in de gynaecologische oncologie.
Wat u beslist moet weten, van premaligne naar maligne en borderline
Loes Kooreman-patholoog Maastricht UMC

10.30 uur

Beeldvorming in de gynaecologische oncologie.
Heeft het zin, en zo ja, wanneer dan en welke beeldvorming?
Henk Schreuder- gynaecoloog oncoloog UMC Utrecht

11.00 uur

Module Cervixcarcinoom
Discussie in kleine groepjes n.a.v. casuïstiek (break out rooms)

12.00 uur

LUNCHPAUZE

12.45 uur

State-of-the-art cervixcarcinoom.
Katja Gaarenstroom - gynaecoloog oncoloog Leiden UMC

13.15 uur

Radiotherapie in de gynaecologie.
Hoe werkt het? Nieuwe technieken. Vroege en late toxiciteit.
Remi Nout- radiotherapeut Erasmus MC

13.45 uur

PAUZE

14.00 uur

Module Endometriumcarcinoom
Discussie in kleine groepjes n.a.v. casuïstiek (break out rooms)

15.00 uur

State-of-the-art endometriumcarcinoom.
Hanny Pijnenborg- gynaecoloog oncoloog Radboudumc Nijmegen

15.30 uur

Palliatieve zorg.
Pijn: welk opioïd en wat ook alweer bij neuropathische pijn?
Marieke van den Beuken- internist- consulent Palliatief Centrum Maastricht

16.00 uur

VIRTUELE BORREL

Programma 17e cursus gynaecologische oncologie: vrijdag 29 januari 2021 (online)
09.00 uur

Erfelijk / familiair ovarium en endometriumcarcinoom
Update verwijscriteria klinische genetica en screeningsadviezen
Adnexextirpatie in de praktijk en wel/niet hormonale substitutie
Margreet Ausems- klinisch geneticus UMC Utrecht,
Ronald Zweemer- gynaecoloog oncoloog UMC Utrecht

09.30 uur

State-of-the-art t trophoblast tumoren.
Christianne Lok – gynaecoloog oncoloog CGOA- locatie AVL Amsterdam

10.00 uur

Module vulvacarcinoom
Discussie in kleine groepjes n.a.v. casuistiek (break out rooms)

10.45 uur

PAUZE

11.00 uur

State-of-the-art vulvacarcinoom
Mariette van Poelgeest -gynaecoloog oncoloog Leiden UMC

11.30 uur

Chemotherapie in de gynaecologie.
Werkingsmechanisme, bijwerkingen en indicaties. Overzicht van de huidige
chemotherapie mogelijkheden.
Nelleke Ottevanger- medisch oncoloog Radboudumc Nijmegen

12.00 uur

Nazorg in de gynaecologische oncologie
Evidentie van follow-up na kanker, welke nazorg en door wie?
Brigitte Slangen -gynaecoloog Maastricht UMC

12.20 uur

Olijf patiëntenvereniging
Wat kan Olijf voor u en de patiënt betekenen?

12.40 uur

LUNCHPAUZE

13.15 uur

Minimaal invasieve chirurgie in de gynaecologische oncologie.
Rol van laparoscopie, robotchirurgie, welke indicaties en mogelijkheden?
Ronald Zweemer- gynaecoloog oncoloog UMC Utrecht

13.45 uur

Module ovariumcarcinoom
Discussie in kleine groepjes n.a.v. casuïstiek (break out rooms).

14.45 uur

State-of-the-art ovariumcarcinoom.
Ralph Hermans- gynaecoloog oncoloog Catharina ziekenhuis Eindhoven

15.15 uur

EINDE PROGRAMMA – sluiting

