
  

 

Inleiding 
Minder kankerdiagnoses, wijzigingen in behandel-

protocollen, meer afstand in het contact tussen arts en 

patiënt: gedwongen door de COVID-19 pandemie 

veranderde er veel in de oncologische zorg.  

Tijdens het ‘COVID-19 en kanker symposium’ willen we 

op deze periode terugblikken en lering trekken. Voor de 

zorg van nu en de mogelijke pandemie van de 

toekomst. 

 

In 2020 is het landelijke ZonMw gefinancierde project 

COVID en kanker in Nederland van start gegaan en zal met 

een verlenging van een half jaar doorlopen tot 1 maart 

2023. Dit project bestaat uit 3 werkpakketten, waaronder de 

zorg voor patiënten in de huisartsenpraktijk, de zorg en 

behandeling voor patiënten bij wie de diagnose in het 

ziekenhuis wordt gesteld en de ervaringen van patiënten en 

zorgverleners tijdens de eerste golf van de COVID-

pandemie. 

 

Sinds 2020 zijn er veel gegevens geanalyseerd en 

resultaten gepubliceerd. Hiervan wordt een groot deel 

gepresenteerd op nationale en internationale conferenties. 

Dit helpt om de bevindingen van de studies te verspreiden, 

maar is misschien niet genoeg om tot een daadwerkelijke 

toepassing van alle verworven nieuwe inzichten te komen. 

 

Een nationaal symposium om de belangrijkste bevindingen 

aan de belanghebbenden te presenteren, is een goede 

gelegenheid om de inzichten te verspreiden en op nationaal 

niveau te bespreken met politici, managers van 

zorgorganisaties, gezondheidswerkers en patiënten.  

 

 

Bovendien zal het symposium worden gebruikt om 

feedback te krijgen op de resultaten van het project en om 

meer gedetailleerde suggesties van de belanghebbenden 

toe te voegen aan toekomstige aanbevelingen, die we 

zullen rapporteren aan ZonMw. 

Over het symposium 
Voor wie 

Politici, ZonMw-financieringsorganisatie, leden van 

beroepsverenigingen, zorgverzekeraars, onderzoeks-

organisaties, bestuurders en managers van zorg-

organisaties (zoals ziekenhuizen, academische 

ziekenhuizen, eerstelijnszorgorganisaties), medisch 

specialisten, verpleegkundig specialisten, 

verpleegkundigen/verzorgenden, huisartsen, 

patiëntenorganisaties en patiëntenvertegenwoordigers. 

 

Accreditatie 

Voor dit symposium is accreditatie is aangevraagd bij: 

• Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN): 

Goedgekeurd met 2 accreditatiepunten 

• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten (VSR) 

• Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register 

Zorgprofessionals (V&VN) 

 

Organisatiecommissie: 

• Mw. Prof dr. Sabine Siesling, klinisch epidemioloog, 

IKNL/Universiteit Twente 

• Mw. dr. Jolanda van Hoeve, projectleider COVID en 

kanker NL, adviseur, IKNL 

• Dhr. Werner Tolsma, senior communicatieadviseur, IKNL 

• Mw. Joyce Meijer Msc, junior onderzoeker IKNL 

• Mw. Linda van der Heijden, secretaresse tumorteam 

mammacarcinoom en richtlijnen gynaecologie, IKNL 

• Mw. Marlou Toussaint, secretaresse onderzoek, IKNL

 
Wat heeft de oncologie geleerd van de COVID-19 pandemie?  

 
 

Praktische informatie 

Donderdag 1 december 2022 | inloop 18.00 uur, programma 19.00-21.00 uur |  

De Utrechter Stadsbrasserie en Bar, Utrecht 



 

 

Definitieve programma 
 

 

Praktisch 
 

Kosten 

Aan deelname zijn geen 

kosten verbonden. 

 

Aanmelden 

Inschrijven kan via deze 

link tot 30 november 2020. 

 

Het symposium is 

eventueel digitaal te 

volgen. De link voor online 

deelname ontvangt u 

enkele dagen voor het 

symposium. 

 

Inlichtingen 

Meer informatie over het 

symposium vindt u hier. 

Vragen? Mail dan naar 

covidenkanker@iknl.nl 

 

Adres 

De Utrechter 

Stadsbrasserie & Bar, 

Vredenburg 40, Utrecht 

19.00 uur Welkom inclusief uitleg van methode en databronnen door dagvoorzitter 

Mw. Prof. dr. S. Siesling, klinisch epidemioloog, IKNL/Universiteit Twente 

19.10 uur Pitches screening/herkenning en verwijzing in de huisartsenpraktijk 

• Borstkanker (screening en diagnostiek) 

• Darmkanker (screening en diagnostiek) 

• Stand van zaken kankerdiagnostiek voor COVID 

• Presentatie met kanker gerelateerde symptomen 

• Herkenning en verwijzing door de huisarts 

19.25 uur Pitches diagnostiek in het ziekenhuis 

• Detectie maligne tumoren  

• Borstkanker/darmkanker 

• Huidkanker (niet melanoom) 

• Prostaatkanker  

• Blaaskanker  

• Hoofd-hals kanker  

• Slokdarm- en maagkanker  

19.45 uur Pitches behandeling en follow-up 

• Borstkanker behandeling 

• Borstkanker follow up 

• Darm- en rectumkanker 

• Slokdarm- en maagkanker  

• Hepatocellulair carcinoom 

• Consulten 

• De novo metastasen  

• Zorg in de laatste levensfase  

20.10 uur Perspectief van de patiënt/zorgverlener; Video 

Mw. I. Dingemans, programmaleider kwaliteit van zorg, Nederlandse 

Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) 

20.20 uur PAUZE 

20.35 uur Paneldiscussie onder leiding van Werner Tolsma, senior 

communicatieadviseur, IKNL, met onder andere: 

• Dhr. Prof. dr. M. Verheij, radiotherapeut/afdelingshoofd, Radboudumc /   
voorzitter Platform Oncologie SONCOS van de FMS  

• Dhr. E. Kroon, MBA, lid Raad van Bestuur Deventer Ziekenhuis 

• Dhr. Prof. dr. N.J. de Wit, hoogleraar, Julius Centrum UMCU 

• Mw. drs. I. Middelveldt, themamanager waardegedreven zorg en 

netwerkfinanciering, UMCG/Citrien 

• Dhr. Prof. dr. Thijs Merkx, voorzitter Raad van Bestuur, IKNL 

20.55 uur Sluiting door voorzitter 

 

https://aanmelden.iknl.nl/ct/m7/k1/wn4CqZQjxHFUauAtXnEtpPrdVZq86I_gli1jMy9QhKozZXUDdw1Xpgh92XAmKDQT/etJvbTZep9K9Sft
https://aanmelden.iknl.nl/ct/m7/k1/wn4CqZQjxHFUauAtXnEtpPrdVZq86I_gli1jMy9QhKozZXUDdw1Xpgh92XAmKDQT/etJvbTZep9K9Sft
https://iknl.nl/agenda/covid-19-en-kanker-symposium
mailto:covidenkanker@iknl.nl

