
28 OKTOBER 2020

UITNODIGING

WEBINAR 19E AVL  
MAMMASYMPOSIUM
'DE TEGENVALLERS'



Op woensdag 28 oktober organiseert het 
Antoni van Leeuwenhoek het 19e AVL 
Mammacarcinoom symposium! 

Zoals u begrijpt, kan ons jaarlijkse mammasymposium niet 
doorgaan zoals we dat gewend zijn. Maar natuurlijk hebben we 
een interactieve oplossing bedacht: een webinar!

De corona is een tegenvaller, en ook de weg van de 
borstkankerpatiënt kent vele vormen van tegenvallers.
Dit heeft ons op het thema voor dit webinar gebracht:
‘De Tegenvallers’’

De meevaller in deze is dat we u een inspirerend webinar kunnen 
aanbieden onder leiding van Inge Diepman.

Tijdens dit webinar nemen we 3 tegenvallende situaties onder de 
loep. Per onderwerp worden er 5 korte presentaties gegeven door 
specialisten uit de verschillende disciplines.

Aansluitend zal een ronde tafelgesprek plaatsvinden met alle 
sprekers waarbij online vragen ingebracht kunnen worden.

Graag nodigen wij u uit om dit webinar zo interactief mogelijk te 
maken.

Het is een gevarieerd programma geworden waardoor het voor 
alle disciplines de moeite waard is.

Wij hopen u in groten getale online te mogen verwelkomen.

Graag tot ziens op 28 oktober.

Namens het organiserend comité,

Iris van der Ploeg
Marleen Kok
Jelle Wesseling
Claudette Loo
Emiel Rutgers
Paula Elkhuizen
Jolanda Remmelzwaal

28 OKTOBER 2020

PROGRAMMA
TAFELGESPREKKEN ONDER LEIDING VAN INGE DIEPMAN

16.00 - 17.05 Tegenvallende diagnostiek: teleurstelling of lichtpunt? 
Jelle Wesseling: PA diagnose onverwacht: tegenvaller of niet?
Claudette Loo: Extra bevindingen MRI mamma: doet het er toe?
Emiel Rutgers: Mammaprint onder de 50 jaar: dat valt niet mee!
Muriel Adank: Belaste familie, geen genetische oorzaak; meevaller of niet?
Gabe Sonke: Tegenvallende stadiering: is er nog een lichtpunt?
Tafelgesprek

17.05 - 17.10 Pauze

17.10 - 17.45 Tegenvallende follow-up na Hodgkin behandeling: 
verdorie, nu heb ik ook borstkanker.

Frederieke van Duijnhoven: cases patiënt 
Nicola Russell: Wat is de kans op deze tegenvaller, is er nog kans op herbestraling?
Frederieke van Duijnhoven: Valt de chirurgie dan ook tegen? Moeten we preventief 
opereren bij de jonge patient?
Martine van Huizum: Borstcontourbehoud: is er een lichtpunt?
Marleen Kok: Alweer chemotherapie: Moet dat? Kan dat?
Tafelgesprek

17.45 - 17.50 Pauze                 

17.50 - 18.45 Een enorme tegenvaller: Zwanger en borstkanker. 
En een meevaller: zwanger na borstkanker!

Christianne Lok: Blijf ik vruchtbaar? Hoe regel ik dat? 
Sabine Linn: Oh nee toch, chemo tijdens zwangerschap? 
Iris van der Ploeg: Borstkanker tijdens / na zwangerschap: gevolgen voor de operatie?
Paula Elkhuizen: Bestraling tijdens de zwangerschap; raakt de vrucht beschadigd?
Froukje de Vries: Hoe om te gaan met deze tegenvaller in een verwachtingsvolle 
situatie.
Tafelgesprek

18.45 Thuisborrel



Locatie
Het webinar wordt live uitgezonden vanuit het Antoni van Leeuwenhoek en is via 
zoom te volgen.

Inschrijven
Je kunt alleen aan het webinar deelnemen als je je van tevoren hebt ingeschreven. 
Inschrijfgeld voor dit webinar bedraagt 50 euro per deelnemer.  
Inschrijven kan via deze link: 
https://symposium.nki.nl/mammacarcinoom

Na inschrijving ontvang je een bevestiging van deelname. Twee dagen van tevoren 
ontvang je de link voor zoom om deel te nemen.

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd bij: NIV, NVVH, NVRO, NVNG, NVVP, NVVR, VSR, 
NVMBR, NAPA, Kwaliteitsregister V&V.

Accreditatiepunten worden alleen toegekend aan deelnemers die zich van tevoren 
hebben ingeschreven. Tijdens het webinar zal er controle uitgevoerd worden of 
deelnemers aanwezig zijn.

Meer informatie 
Voor vragen over uw inschrijving en/of informatie over het webinar kunt u contact
opnemen met Jolanda Remmelzwaal via e-mail:j.remmelzwaal@nki.nl of
telefoon: 020 512 2632.

www.avl.nl/agenda/2020/webinar-19e-avl-mammasymposium-de-
tegenvallers/


