Uitnodiging symposium

Oudere patiënten met kanker: op weg naar behandeling op maat
donderdag 14 maart 2013
16.00 uur - 20.30 uur
Máxima Medisch Centrum, Veldhoven (bij Eindhoven)

IKZ en partners van de Klimop studie nodigen u uit 14 maart 2013
Ruim 40% van alle kankerpatiënten is ouder dan 70 jaar. Door de specifieke problematiek en de individuele verschillen vraagt de
behandeling van de oudere kankerpatiënt om maatwerk. Het systematisch in kaart brengen van de geriatrische aspecten geeft inzicht
in het totaalbeeld van deze patiënten en is van belang voor het behandelbeleid. Daarbij is samenwerking tussen alle betrokken
zorgprofessionals, inclusief huisarts en geriater, noodzakelijk en dient de communicatie en informatievoorziening toegespitst te zijn
op deze patiëntengroep. Wensen en behoeften van patiënt en naasten en oog voor kwaliteit van leven zijn de basis voor zorg op
maat.
Het IKZ en de partners van de Klimop studie nodigen u van harte uit voor dit symposium.
Na afloop is er gelegenheid om afscheid te nemen van Maruscha de Vries, die zich jarenlang vanuit het IKZ heeft ingezet om de zorg
voor ouderen met kanker te verbeteren.
Tot ziens op 14 maart!
Prof. Dr. Frank Buntinx – projectleider Klimop studie
Dr. Janny van den Eijnden-van Raaij – directeur IKZ

Gelieve in te schrijven vóór 5 maart 2013 via
www.ikz.nl/inschrijven

Programma
Opening Prof. Dr. Marjan van den Akker, MUMC & KU Leuven & Dr. Janny van den Eijnden-van Raaij, IKZ Eindhoven
Inleiding op het thema door de voorzitter Dr. Huub Maas, TweeSteden ziekenhuis Tilburg
Comorbiditeit bij oudere kankerpatiënten Dr. Valery Lemmens, IKZ Eindhoven
Geriatrische screening binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken Cindy Kenis, MSN, UZ Leuven
De Geriatric navigator: screenen van kwetsbaarheid Peggy den Hartog, MANP, Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam &
Dr. Arlène Speelman, IKZ Eindhoven
Pauze met broodjes
De rol van de huisarts in de nazorg van de oudere kankerpatiënt Prof. Dr. Marjan van den Akker, MUMC & KU Leuven
Communicatie op maat voor ouderen met kanker: het nut van oude en nieuwe media Dr. Julia van Weert, UvA
Oncologieverpleegkundige en geriatrieverpleegkundige: de spin in het web Ron Warnier, MANP, MUMC
Hoe zwaar weegt eenzaamheid bij oudere kankerpatiënten? Laura Deckx, MSc, KU Leuven
Ervaringsdeskundige: patiënt aan het woord Armand Mesotten, Diepenbeek
Afsluiting door de voorzitter Dr. Huub Maas, TweeSteden ziekenhuis Tilburg
Receptie

Praktisch
Locatie symposium
Máxima Medisch Centrum Veldhoven
De Run 4600, 5504 DB Veldhoven (bij Eindhoven)
Nederland
Een routebeschrijving vindt u via www.mmc.nl
IKZ Eindhoven
Zernikestraat 29
Postbus 231, 5600 AE Eindhoven, Nederland
+31 40 297 16 16
www.ikz.nl
Klimop studie - ACHG
Kapucijnenvoer 33, blok J, bus 7001
3000 Leuven, België
+32 16 33 74 55
www.ouderenenkanker.be

Doelgroep
Medisch specialisten, huisartsen, onderzoekers uit de
gezondheidszorg, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Accreditatie is aangevraagd
 In Nederland voor medisch specialisten, verpleegkundigen en
verpleegkundig specialisten
 In België voor geneesheren. Andere disciplines kunnen een
aanwezigheidsattest aanvragen
Toegang is kosteloos
Aanmelden vóór 5 maart 2013 via www.ikz.nl/inschrijven

