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Gliomen
Update en samenwerken in 2014
Oncologische themamiddag van
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Radiotherapeutisch Instituut en Radboudumc.
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Oncologische themamiddag

Gliomen
Update en samenwerken
in 2014
Patiënten met een glioom hebben een beperkte levensverwachting en
verlies van kwaliteit van leven door insulten en neurologische uitvalsverschijnselen. De resultaten van behandeling zijn helaas beperkt.
Om de patiënten optimaal te kunnen behandelen en begeleiden hebben
we in de regio Nijmegen-Arnhem-Boxmeer de expertise van de behandelaars en verpleegkundig specialisten samengebracht in een regionale
tumorwerkgroep.
Behandeling gericht op specifieke kenmerken van de tumor bij een
individuele patiënt kan de behandelresultaten verbeteren en niet effectieve behandeling voorkomen. Door uitbreiding van de diagnostische
mogelijkheden op moleculair diagnostisch en radiologisch gebied, de
inzet van geavanceerde neurochirurgische technieken, verbetering van
de radiotherapeutische behandeling en het ontwikkelen van nieuwe
immunologische medicamenteuze therapieën, kunnen we een op de
individuele patiënt gerichte behandeling aanbieden. Samen met de
patiënt en zijn naasten kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt
over het behandelplan. We informeren u graag over de laatste ontwikkelingen.
Namens de regionale tumorwerkgroep,
Anja Gijtenbeek, Janneke Poelen

Programma
13.00 uur

Ontvangst en registratie

Voorzitter: dr. J.M.M. Gijtenbeek, neuroloog Radboudumc
13.30 uur

Behandeling van gliomen in regionaal netwerk
dr. J.M.M. Gijtenbeek, neuroloog Radboudumc

13.45 uur

Classificatie van gliomen: Van morfologie naar moleculair?
prof. dr. P. Wesseling, patholoog, Radboudumc en
VUmc Amsterdam

14.15 uur

Neuro-oncology: how can radiology help?
prof. dr. B.M. Goraj, radioloog, Radboudumc

14.45 uur

Glioom chirurgie: op de grens van tumor en functie
dr. M. ter Laan, neurochirurg, Radboudumc en
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

15.15 uur

Koffiepauze

Voorzitter: drs. J. Poelen, neuroloog Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
15.45 uur

State of the art radiotherapie bij gliomen
dr. R.W.M. Underberg, radiotherapeut-oncoloog, 			
Arnhems Radiotherapeutisch Instituut (ARTI)

16.15 uur

Chemotherapeutische behandelopties hooggradig glioom
drs. S.F. Mulder, medisch oncoloog Radboudumc

16.45 uur

Immunotherapy and the immunosuppressive tumor network
prof. dr. G.J. Adema, tumorimmunoloog Radboudumc

17.15 uur

Dilemma’s in de spreekkamer
discussie onder leiding van dr. R.H. Boerman, neuroloog 		
Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

17.30 uur

Afsluitende borrel

Praktische informatie
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor neurologen, neurochirurgen,
radiotherapeuten, medisch oncologen, pathologen, radiologen
en verpleegkundig specialisten.
Inschrijven
www.radboudumc.nl/gliomen
Kosten
Het inschrijftarief bedraagt € 100.
Voor AIOS en verpleegkundig specialisten € 75.
Contact
Radboudumc, PAO Heyendael
Mw. Yvonne Savelkoul, projectmedewerker
T
(024) 361 96 71
M
Yvonne.Savelkoul-Broekman@radboudumc.nl

In samenwerking met:

Radboud universitair medisch centrum

