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Afscheid van taboes rondom kanker: Van ongepast & ongemakkelijk naar gepast & gemakkelijk in het belang van 

de patiënt! 

Taboes worden niet besproken, lastige onderwerpen wel. Deze dag zetten we bekendere maar zeker ook minder 

bekende taboes rondom kanker centraal. Maar wat is nu een taboe? Een lastig bespreekbaar onderwerp omdat je je 

hier zelf minder comfortabel bij voelt, (te) weinig vanaf weet, niet weet wat je te bieden hebt of afvraagt hoe dit valt bij 

de patiënt? Vandaag nemen we graag in gezamenlijkheid afscheid van taboes en slaan we de weg in van het goed 

geïnformeerd bespreekbaar maken van lastige onderwerpen.  

 

 

09.30 
Opening congres 

Dr. Miranda Velthuis, voorzitter congrescommissie 

  

09.35 - 12.00 
Ochtendprogramma  

Voorzitter: Valerio Zeno  

 Ervaringsdeskundige 

 

Kim Gringhuis-Ottens 

Op zeventwintigjarige leeftijd kreeg 

Kim de diagnose borstkanker met 

uitzaaiingen naar haar lymfeklieren. 

Dit had grote gevolgen voor haar 

leven en toekomstperspectief. Lees 

meer..  

 

Meta Krüger 

Vanaf het moment dat zij te horen 

kreeg dat zij darmkanker had tot en 

met haar terugkeer uit het ziekenhuis 

hield Meta Krüger een dagboek bij. 

Lees meer..  

 

Tjeerd Meulenbelt  

In mei 2018 tumor in mondbodem 

geconstateerd met uitzaaiingen naar 

de halsklieren. In juni hieraan 

geopereerd en van juli tot september 

33x radiotherapie gehad in nek, hals 

en mond. Lees meer..  

10:00  

 

 

Als je elkaar niet pijn wil doen…over taboes in 

een gezin waar kanker is 

Drs. Carine Kappeyne van de Coppello, gz-

psycholoog, Ingeborg Douwes Centrum 

 

10:30 – 10:40  Koffie pauze  

 

10.45 

Waarom praten over seksualiteit en intimiteit in 

de spreekkamer 

Dr. Henk Elzevier, uroloog en seksuoloog, LUMC 

  

 

11:15 

Voeding en kanker: feiten en fabels 

Prof. dr. ir. Ellen Kampman, Professor in Nutrition 

and Disease, Wageningen University  

 

11:50 Afsluiting plenair ochtendprogramma   
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13.00 – 15.15 

 

Middagprogramma   

Voorzitters: Dr. Saskia Duijts, Senior onderzoeker psychosociale oncologie, IKNL en 

Amsterdam UMC, locatie VUmc 

Dr. Miranda Velthuis, voorzitter congrescommissie 

 

13.00 – 13.15  

De impact van de Coronacrisis op de zorg en het welzijn van (ex-)patiënten met 
kanker in vergelijking met mensen zonder kanker: een PROFILES studie’ 
Prof. dr. Lonneke van de Poll-Franse, hoogleraar Cancer Epidemiology and Survivorship 
Tilburg University/IKNL, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam  
 

13.15 – 13.45 

Poster Pitch flitssessie  

Klik hier voor de abstracts van de pitches  

 
PP.01 - Keuzestress over borstreconstructie 

Jacqueline ter Stege, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam 

PP.02 - Beloop van symptomen van aanpassingsstoornis over tijd bij patiënten 

behandeld voor borstkanker 

Lonneke Wijnhoven,Radboudumc, Nijmegen 

PP.03 - De inhoudsvaliditeit van het Utrecht Symptoom Dagboek - 4 Dimensioneel, 

een kwalitatieve studie 

Sita de Vries,UMC Utrecht, Utrecht 

PP.04 - Duurzame Arbeidsparticipatie van Kankerpatiënten 

Amber Daniëlle Zegers, AmsterdamUMC, Amsterdam 

PP.05 - Vinger aan de pols: psychosociale opleidings- en onderzoeksnoden bij 
onco-zorgverleners in ziekenhuizen. 
Véronique Gerits, Cédric Hèle instituut, Mechelen, België 
 

13.45 

 

O.01 - Het vaststellen en monitoren van sociale en spirituele behoeften van hospice 

patiënten, een feasibility studie 

Tom Lormans, UMC Utrecht 

 

14.00 

 

O.02 - De ondersteunende rol van verpleegkundigen en huisartsen in Gedeelde 

Besluitvorming in de palliatieve oncologische zorg. 

Danique Bos, Amsterdam UMC - locatie AMC, Amsterdam 

14:15 – 14:30   
 

Koffie pauze  

14.30 

 

Keynote lezing - Oncologie, psychologie & technologie; Kansen die voor het 

oprapen liggen 

Prof.dr. Robbert Sanderman, UMCG   
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15:00  

 

O.03 - Beloop en trajecten van angst voor terugkeer van kanker in patiënten met 

nieuw-gediagnosticeerde hoofd-hals kanker: een longitudinale studie. 

Esther Deuning-Smit, Radboudumc, Nijmegen 

15.15  

 

Tijd van Leven, een groep gebaseerd op Acceptance and Commitment therapie 

Dr. Marije van der Lee, hoofd Wetenschappelijk onderzoek, gz-psycholoog, cognitief 

gedragstherapeut & Drs. Martijn van der Kerkhof,gz-psycholoog, Helen Dowling Instituut 

15.30  

 

Uitreiking posterprijs  

Annemarie Braamse, Amsterdam UMC  

Uitreiking NVPO Award 

Robbert Sanderman, voorzitter NVPO   
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