UITNODIGING NASCHOLING

‘ PROSTAATCARCINOOM
CONSULT 2019:
Wat is jouw rol?
‘
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Voor verpleegkundig specialisten, physician assistants,
gespecialiseerd verpleegkundigen in oncologie en urologie

Bunnik | dinsdag 12 maart 2019
Zwolle | donderdag 16 mei 2019

Meld u nu aan via:

www.oncologyforum.nl

Keuzes maken bij de behandeling van prostaatkanker;
wat is jouw rol?
Een multidisciplinair team bestaande uit een uroloog, internist-oncoloog, radiotherapeut en
een verpleegkundig specialist loopt samen met jou door het zorgpad prostaatkanker.
Aan de hand van een realistische casus komen we op verschillende kruispunten terecht; welke keuzes
moeten er worden gemaakt? Welke medisch technische overwegingen zijn er? En wat vindt de
patiënt daar allemaal van?
De EAU-richtlijn prostaatkanker is de basis voor de medisch technische beslissingen, maar er zijn ook
nieuwere ontwikkelingen zoals de PSMA-scan die aan bod zullen komen.
We staan uitgebreid stil bij de keuze-en discussiemomenten van het behandelteam en de
keuzemomenten voor de patiënt. Daarbij leggen we de nadruk op jouw rol; wat kun jij doen om de
patiënt en zijn partner zo goed mogelijk te begeleiden.
Namens de programmacommissie,
Carl Wijburg | uroloog | Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
Peter Nieboer | medisch oncoloog | Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Christian Hammer | radiotherapeut | UMCG Groningen
Marita van den Berg | verpleegkundig specialist urologie | Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

Meld u nu aan via:

www.oncologyforum.nl

Wanneer en waar:
Dinsdag 12 maart 2019: Postillion hotel, Bunnik
Donderdag 16 mei 2019: Hotel Wientjes, Zwolle

Tijdsindeling van de dag:
14.00 uur
14.30 uur

Inloop en registratie
Start programma

14.40 uur
15.20 uur

BLOK 1: Diagnostiek en besluitvorming
BLOK 2: Primair prostaatcarcinoom

16.25 uur

Pauze

16.40 uur

BLOK 3: Recidief / gemetastaseerd prostaatcarcinoom

17.40 uur

Buffet

18.20 uur

BLOK 4: Castratieresistent prostaatcarcinoom

19.30 uur

Einde

Overige informatie:
Accreditatie is aangevraagd bij NAPA, Kwaliteitsregister V&V en
VSR (Verpleegkundig Specialisten Register).
Inschrijven:
Digitaal via www.oncologyforum.nl
Eigen bijdrage:
€ 75,-. Hierbij zijn cursusmateriaal, consumpties en een maaltijd inbegrepen.

Georganiseerd door:
Mark Two Academy
Speelkamp 22
3831 PE Leusden
+ 31 (0) 33 43 45 730
e-mail: info@marktwo.nl

Uw gegevens zijn afkomstig van
IQVIA. Voor meer informatie of
indien u er geen prijs op stelt in de
toekomst mailingen van Astellas
Pharma B.V. te ontvangen, kunt u
contact opnemen met IQVIA via
nl.onekey@iqvia.com of via
telefoonnummer 035 - 69 55 355.

Postbus 344, 2300 AH Leiden

Nascholing ‘Prostaatcarcinoom consult 2019: Wat is jouw rol?’
Bijzondere ‘case based’ nascholing voor verpleegkundig specialisten, physician assistants en gespecialiseerd
verpleegkundigen, werkzaam binnen de oncologie en urologie van 14.00 uur tot 19.30 uur.
Annuleren:
Mocht u onverhoopt moeten annuleren doe dat dan a.u.b. per e-mail naar info@marktwo.nl. Tot 14 dagen
voorafgaand aan de betreffende uitvoering kan dat kosteloos, daarna ben u het inschrijfbedrag verschuldigd.

Prostaatcarcinoom
consult

GU ONCOLOGY FORUM

GU Oncology Forum bijeenkomsten worden mogelijk gemaakt door

NL/ONC/1018/0008

Meer informatie nodig?
Neem dan contact op met het organisatiebureau Mark Two Academy, telefoonnummer 033-4345730 of
via e-mail: info@marktwo.nl.

