
 

 

 

 

Uitnodiging Contactdag  

wekedelen- en borderline tumoren 
 

Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het Patiëntenplatform Sarcomen nodigen u van harte 

uit om zaterdag 5 oktober a.s. aanwezig te zijn op de contactdag voor (ex)patiënten met een 

wekedelen- of borderline tumor.  

Uitgangspunt voor deze dag is: behandeling -  opties en gevolgen. Met algemene lezingen in de 

ochtend en tumorspecifieke sessies in de middag hebben we een divers programma 

samengesteld. Tijdens de middagsessie is er ruimte voor lotgenotencontact, waarbij betrokken 

artsen rouleren om de laatste ontwikkelingen te bespreken en vragen te beantwoorden.  

De dag wordt afgesloten met een informele borrel; een goede gelegenheid om na te praten over 

wat er deze dag allemaal besproken is.  

Iedereen met een wekedelen- of borderline tumor  (of belangstelling hiervoor) is welkom. 

Toegang voor leden van het Patiëntenplatform Sarcomen is gratis, van niet-leden vragen wij een 

bijdrage in de kosten van € 12,50 per persoon. 

U kunt zich inschrijven via deze link. 

Wij ontmoeten u graag op 5 oktober in Amsterdam. 

Met vriendelijke groet,  

Prof. dr. W.T.A.  van der Graaf G. van Oortmerssen  

AVL/NKI Expertise Centrum Sarcomen Patiëntenplatform Sarcomen 

 

 

  
Inschrijven 
 

Iedereen met een wekedelensarcoom of borderline tumor (of belangstelling hiervoor) is 
welkom. 
 
Toegang voor leden van het Patiëntenplatform Sarcomen is gratis voor 2 personen, van niet-
leden vragen wij een bijdrage in de kosten van € 12,50 per persoon voor deelname aan het 
programma, catering gedurende de dag en een uitrijkaart voor de parkeergarage. 
Vanzelfsprekend kan je  alsnog lid worden, de kosten bedragen € 25,- per jaar en worden door 
verschillende zorgverzekeringen vergoed. Meer informatie over het lidmaatschap vind je hier. 
 
Je kunt je inschrijven via deze link naar het inschrijfformulier. 

 
Vragen? Mail ons op contactdag@patientenplatformsarcomen.nl. 

 

 

https://fd8.formdesk.com/nfk/contactdag_avl_5_okt_2019
https://www.patientenplatformsarcomen.nl/lid-of-donateur-worden/
https://fd8.formdesk.com/nfk/contactdag_avl_5_okt_2019


 

 

 

Programma 

Antoni van Leeuwenhoek Zaterdag  5 oktober 2019 

Thema: Behandeling – opties en gevolgen Plesmanlaan 121, Amsterdam 

 

Sprekers 
 

prof. dr. W. van der Graaf 
medisch oncoloog 

 

dr. W. van Houdt 
chirurg-oncoloog 

drs. D. den Hollander 
Onderzoeker AVL/NKI 

dr. R. Haas 
radiotherapeut 

drs. K. Nienhuys 
revalidatiearts 

 

N. Wiegman 
Centrum voor Kwaliteit van Leven 
 

Programma 
 

09.30 uur Ontvangst  
 

10.00 uur Welkom in het AvL 

  prof. W. van der Graaf 
 

10.10 uur  Behandeling: opties en gevolgen  

prof. W. van der Graaf, dr. R. Haas, dr. W. van Houdt 
Behandeling van sarcomen en borderline tumoren kan complex zijn. Drie experts van verschillende 

disciplines gaan in op de overwegingen die gemaakt worden, hoe dat elkaars vakgebied raakt en wat de 

gevolgen zijn.  
 

11:00 uur Functioneren na grote chirurgie 

  drs. K. Nienhuys 
Revalidatie: mogelijkheden en onmogelijkheden. 

 

11.45 uur Lopend onderzoek 

  drs. D. den Hollander 
Kwaliteit van leven van mensen die zijn gediagnosticeerd met een weke delen tumor: hoe zit dat nu 

eigenlijk? 
 

12.15 uur Lunch en parallelsessies * 
Lotgenoten tafels: leg tijdens de lunch contact met mensen met eenzelfde aandoening. Onder het motto 

INPUT/OUTPUT schuiven artsen van verschillende disciplines aan om te spreken over de laatste 

ontwikkelingen. 
   

14.45 uur  Plenaire terugkoppeling uit parallel sessies 
 

15.00 uur  Ondersteunende zorg na behandeling – Centrum voor Kwaliteit van Leven 

  N. Wiegman  
Zorg stopt niet bij behandeling van de tumor. Wat zijn de mogelijkheden op psychosociaal gebied?  

 

15.25 uur  Afsluiting 
 

15.30 uur  Borrel    

Het programma is voorlopig en kan nog op punten gewijzigd worden.  

* Middagprogramma kan per contactgroep verschillen. 


