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‘Ik ga dood maar nu nog even niet:
wat betekenen de medische ontwikkelingen voor de patiënt?’
15 maart 2019
Hogeschool Domstad, Utrecht

08.45 – 09.30 uur

Inschrijven, ontvangst met koffie en thee

09.30 – 09.35 uur

Opening congres
Ochtend
Plenair programma
Voorzitter: Prof. dr. Peter Huijgens, bestuursvoorzitter IKNL
09.35 – 12.45 uur

09.35 – 10.15 uur

Nieuwe ontwikkelingen in de oncologische zorg: wat kunnen we met
stamcellen?
prof. dr. Hans Clevers, onderzoekersleider Hubrecht Institute en professor
Moleculaire Genetica, UMC Utrecht
Nieuwe ontwikkelingen in de oncologische zorg maken dat steeds meer mensen leven met
chronische kanker. Het kweken van stamcellen uit patiënten voor geneesmiddelenonderzoek
neemt op dit moment een enorme vlucht voor allerlei vormen van kanker. Hiermee kunnen
we precies testen welk medicijn effectief is voor elke individuele kankerpatiënt. Dit noemen
we ‘personalized medicine’. Op de lange termijn kunnen we de stamcellen zelf gebruiken om
organen te behandelen. Hans Clevers kweekte mini-organen die gebruikt kunnen worden voor
medisch onderzoek en het testen van medicijnen. Verschillende medische ontwikkelingen en
een blik op de toekomst van kanker als chronische ziekte worden besproken.

10.15 – 10.45 uur

‘Ongeneeslijk ziek?!’
Prof. dr. An Reyners, internist-oncoloog, UMC Groningen
Veel mensen overlijden aan kanker, maar door alle behandelingsmogelijkheden wordt het voor
sommige mensen een chronische ziekte. Tijdens deze voordracht presentatie neemt prof. dr.
An Reyners u mee in de worsteling van artsen met dit veranderende perspectief; hoe
communiceer je deze boodschap met een patiënt?
Natuurlijk zal ook de invloed op het welzijn van een patiënt en diens dierbaren besproken
worden.
De zorg is vooral reactief ingericht – als psychisch hulp nodig lijkt, werd deze ad hoc
ingeschakeld. Meer en meer wordt er gescreend op last en behoeften. Dientengevolge wordt
psychische ondersteuning onderdeel van het behandeltraject.

10.45 – 11.15 uur

Pauze & mogelijkheid bezichtigen posters

11:15 – 11:45 uur

Tussen angst en hoop: langdurige behandeling voor gemetastaseerde kanker
prof. dr. Judith Prins, klinisch psycholoog en psychotherapeut, Radboudumc
In een hoog tempo komen nieuwe medische behandelingen voor kanker beschikbaar voor
patiënten met uitgezaaide kanker. De eerste resultaten laten zien dat deze patiënten hierdoor
langer blijven leven. Dat geeft patiënten de hoop dat zij ondanks uitzaaiingen nog langere tijd
kunnen leven. Tegelijkertijd is er de angst voor het moment dat de behandeling niet meer
effectief is of de ziekte weer actief wordt. Op dit moment wordt er nauwelijks onderzoek
gedaan naar angst voor progressie bij de groeiende groep patiënten met uitgezaaide kanker
die nieuwe langdurige behandelingen krijgen, zoals gerichte therapieën of immunotherapie.
Ervaringen in de praktijk worden besproken om ideeën voor onderzoek te genereren.

11.45 – 12:45 uur

The Power of Mentelity
Bibian Mentel, olympisch kampioen snowboarden
Top snowboarder Bibian Mentel, groeide op in het gooi, vanaf haar jeugd was zij verzot op sporten.
Paardrijden, tennis, turnen, skiën, wakeboarden en hockey waren haar favoriete sporten en alles ging
gelijk op het hoogste niveau. Omdat het verwacht werd starte ze met de studie rechten maar nadat ze
haar propedeuse had gehaald besloot Bibian toch haar hart te volgen en verhuisde naar de bergen om
daar een carrière op te bouwen als professioneel snowboardster. Op weg naar de Olympische spelen in
Salt Lake city kreeg Bibian in 2001 het verschrikkelijke nieuws dat haar been vanwege botkanker
geamputeerd moest worden.
Maar Bibian bleef haar dromen volgen en in de afgelopen 17 jaar ging zij door diepe dalen en over hele
hoge toppen. Laat u meenemen in haar inspirerende verhaal, laat u raken door haar warmte en wordt
verliefd op haar tomeloze energie.

12:45 – 14.00 uur

Lunch

13:15 – 13:45 uur

Poster presentaties
Gedurende dit half uur nodigen wij de congresbezoekers uit de poster te bekijken in de plenaire zaal en
bieden wij u tevens de gelegenheid vragen te stellen aan de auteurs die bij de poster aanwezig zijn.

13.15 – 14.00 uur

Algemene leden vergadering NVPO
Middag
Workshops en wetenschappelijk middagsymposium
14.00 – 16.30 uur
inclusief koffie- en theepauze

14:00 uur

Wetenschappelijk middagsymposium & workshops

15.00- 15.30 uur

Pauze & mogelijkheid bezichtigen posters

15:30 uur

Wetenschappelijk middagsymposium & Workshops

16:30 uur

Afsluitende borrel, incl. uitreiking posterprijs en NVPO- award

Workshop programma
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Workshop ronde 1: 14:00 uur tot 15:00 uur
Workshop ronde 2: 15:30 uur tot 16:30 uur

Workshop 1:

Angst na kanker
Coen Völker, GZ-psycholoog, Helen Dowling Instituut & auteur

Workshop 2:

Zingevingstherapie na kanker geeft grip
Margot Remie, GZ psycholoog Ingeborg Douwes Centrum

Workshop 3:

“Behandeling van de aanpassingsstoornis volgens de richtlijn”
Tineke Vos, psychiater, MC Haaglanden
Eline Aukema, psycholoog, Ingeborg Douwes Centrum

Workshop 4:

‘Zelfzorg’ voor de professional

Workshop 5:

Gedeelde besluitvorming bij de oncologische behandeling: een
multidisciplinaire focus

drs. Marike Lub, klinisch psycholoog/psychotherapeut

Danique Bos1, Lyonne Zonneveld1, Ella Visserman2, Inge Henselmans1
1 Medische Psychologie, Amsterdam UMC, Academisch Medisch Centrum
2 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
Workshop 6

CALM – Omgaan met kanker en betekenis geven aan het leven; een
kortdurende psychotherapeutische interventie

Emma Hafkamp, GZ-psycholoog, EMDR-therapeut, Centrum voor Kwaliteit
van Leven, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
dr. Fraukje de Vries, psychiater, Centrum voor Kwaliteit van Leven, Antoni van
Leeuwenhoek ziekenhuis

Wetenschappelijk middagsymposium (klik voor de samenvatting)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14.00 uur

Poster Pitch flitssessie (klik voor de samenvattingen)
De ervaringen van patiënten met Chronische Kanker-gerelateerde Vermoeidheid: een
meta-etnografie
drs. Tom Bootsma, onderzoeker, Helen Dowling Instituut/Tilburg School of Humanities
and Digital Sciences
Realizing better doctor-patient dialogue about choices in palliative care and early phase
clinical trial participation: towards an online value clarification tool. The OnVaCT study
protocol
Liza van Lent, Promovendus / Onderzoeker in opleiding, Erasmus MC
De houding van patiënten tegenover jaarlijkse mammogram versus operatie als
behandeling voor laaggradig ductaal carcinoom in situ (DCIS)
Ellen Engelhardt, postdoctoraal onderzoeker, NKI
Optimale timing en methode voor het bevorderen van duurzame leefstijlverandering in
postmenopauzale borstkanker overlevenden: de OPTIMUM-studie
Sandra Van Cappellen – van Maldegem, PhD-student, Tilburg Universiteit
Informatie- en participatievoorkeuren en -behoeftes van kankerpatiënten van nietWesterse afkomst: Een systematische review van de literatuur
Nida Gizem Yilmaz, onderzoeker, Universiteit van Amsterdam

14.30 uur

'Als je niet meer beter wordt, wat heb je dan nodig?'
Dorien Tange, Belangenbehartiger Laatste Levensfase, NFK

14.45 uur

De onderlinge relaties tussen vermoeidheid, depressie, angst, risico- en
beschermende factoren bij mensen met kanker: een netwerkbenadering
Melanie Schellekens, postdoctoraal onderzoeker, Helen Dowling Instituut

15.00 uur

Pauze

15.30 uur

Keynote: Ontwikkelingen in de genetica en de uitdagingen voor de psychosociale
oncologie
Eveline Bleiker, hoogleraar Psychologie van de klinische genetica, in het bijzonder de
oncogenetica, NKI-AvL

16.00 uur

Durf persoonlijk betrokken te zijn: mensen met gevorderde kanker en hun naasten
willen persoonlijke en goed georganiseerde zorg
Janneke van Roij, onderzoeker, IKNL

16.15 uur

Sociale en spirituele behoeften van patiënten in de palliatieve fase, een systematisch
literatuuronderzoek
Tom Lormans, onderzoeker, UMC Utrecht Julius Center

