Samen beslissen bij kanker

Hoe ervaren patiënten
gezamenlijke besluitvorming
in de oncologie?
DR. MARIJKE VAN OOSTEN, WETENSCHAPSJOURNALIST

Drs. Ella Visserman, belangenbehartiger Samen Beslissen bij de
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
vertelde tijdens het symposium ‘Besluitvorming in de oncologie:
en nu samen met de patiënt!’ hoe patiënten gezamenlijke
besluitvorming ervaren.
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downloaden in de App
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Oncologie Up-to-date is een medisch-wetenschappelijk nieuwsblad.
Het doet verslag van actuele ontwikkelingen in de oncologie en het
oncologisch werkveld. Dat gebeurt door middel van interviews met deskundigen
en verslagen van belangrijke congressen, zoals de ASCO, ESMO, ASH en EHA.
Het blad verschijnt 6x per jaar in een oplage van 5.000. De congresverslagen
verschijnen in de bijlage Congres Up-to-date. Daarnaast verschijnen geregeld
specials over relevante onderwerpen
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Gratis abonnement
Als medisch of verpleegkundig
specialist betrokken bij de
behandeling van patiënten met
kanker kunt u het nieuwsblad
kosteloos ontvangen. U kunt zich
per mail (info@uitgeverij-jaap.nl)
aanmelden.

Meld u nu aan voor een
gratis abonnement!
via info@uitgeverij-jaap.nl
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Tot slot
“Het is belangrijk dat het veld weet
wat de ervaringen van patiënten zijn.
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allerlei partijen bewust maken van het
belang van samen beslissen, maar hen

DR. MARIJKE VAN OOSTEN, WETENSCHAPSJOURNALIST

Artsen doen hun best om Samen Beslissen zo goed mogelijk op
te pakken. Daar kunnen ze wel wat ondersteuning bij gebruiken.
Prof. dr. Trudy van der Weijden, hoogleraar Implementatie van
richtlijnen aan Maastricht University, vertelde tijdens het symposium ‘Besluitvorming in de oncologie: en nu samen met de patiënt!’
hoe op Samen Beslissen valt in te spelen met richtlijnen, MDO’s en
opleiding.
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Congressen en symposia
AUGUSTUS 2019
29 - 31

6-7

6-9

5th World Congress on Controversies in Breast Cancer (CoBrCa)
San Francisco, Verenigde Staten
cobrca.org/

4-7

7 - 10

11th Congress of the European
Pain Federation, EFIC®
(EFIC 2019)

7 - 11

Valencia, Spanje
europeanpainfederation.eu/

6

EORTC Lung Cancer Group
meeting

13 - 14

13 - 14

Nice, Frankrijk
www.esp-congress.org/

15 - 17
10 - 11

Barcelona, Spanje
www.eortc.org/event/lung-cancergroup-meeting-4/

VSO Masterclass Mammacarcinoom

ASCO Quality Care Symposium
San Diego, Verenigde Staten
meetings.asco.org/quality/
register-submit-abstracts

12 - 14

European Cancer Summit
(ECCO 2019)
Brussel, België
www.eccosummit.eu/

19

2019 ASTRO Annual Meeting
Chicago, Verenigde Staten
www.astro.org/Meetings-andEducation/Live-Meetings/2019/
2019-ASTRO-Annual-Meeting

Borstkanker Behandeling
Beter 2019
LantarenVenster, Rotterdam
congresscare.com/congress/borstkanker-behandeling-beter-2019/

19

3e multidisciplinaire DUCG
symposium
Antropia, Driebergen-Rijsenburg
www.ducg.nl/symposium

19 - 21

IGCS 2019
Rio de Janeiro, Brazilië
igcs2019.com/

19 - 22

WestCord Hotel Schylge, Terschelling
www.niercarcinoomworkshop.nl/

Van der Valk Hotel, Veenendaal
vsomasterclasses.nl/

15 - 18
6-7

Wad 'n Workshop:
niercelcarcinoom

EORTC Brain Tumour Group
Meeting
Lyon, Frankrijk
www.eortc.org/events/
category/brain-tumor-group/

EORTC Gynecological Cancer
Group Meeting
Lissabon, Portugal
www.eortc.org/event/gynecologicalcancer-group-meeting-2/

31st European Congress of
Pathology

18

EORTC Breast Cancer Group
Meeting
Leuven, België
www.eortc.org/event/breast-cancergroup-meeting-7/

20th World Conference on Lung
Cancer (WCLC 2019)
Barcelona, Spanje
wclc2019.iaslc.org/

21st Annual John Goldman
Conference on Chronic Myeloid
Leukemia: Biology and Therapy
Bordeaux, Frankrijk
www.esh.org/conference/21stannual-john-goldman-conferenceon-chronic-myeloid-leukemiabiology-and-therapy/

Pancreatic Cancer: Advances in
Science and Clinical Care
Boston, Verenigde Staten
www.aacr.org/Meetings/Pages/
MeetingDetail.aspx?EventItemID=180

SEPTEMBER 2019
4-6

12 - 15

Chicago, Verenigde Staten
www.hematology.org/Malignancies/

Advanced Prostate Cancer
Consensus Conference:
APCCC 2019
Basel, Zwitserland
www.apccc.org/apccc2019.html

ASH Meeting on Hematologic
Malignancies

14th EANO annual meeting
Lyon, Frankrijk
www.eano.eu/eano2019/home/

20 - 21

EORTC Head and Neck Cancer
Group Meeting
Athene, Griekenland
www.eortc.org/event/head-andneck-cancer-group-meeting-4/

Zie www.oncologie.nu voor een uitgebreide agenda.
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