Comment se déroule un essai clinique ?

Plaats

Hoeveel kost het?
klaan

ebee

Rood

15 € toegangsticket in voorverkoop (betaling vóór 15 maart 2016)
25 € inschrijving vanaf 15 maart 2016
5 € verslagboek (gratis te downloaden vanaf 24 maart 2016 op
		www.kanker.be/sympo-oncocoach)

Inschrijving en betaling

Stichting tegen Kanker

Secretariaat
Leuvensesteenweg 479
B-1030 BRUSSEL

Inschrijven kan via het aangehechte inschrijvingsformulier
of via onze website www.kanker.be. Uw inschrijving is pas
geldig van zodra we het inschrijvingsgeld ontvangen op het
rekeningnummer 068-2423263-36* van Stichting tegen
Kanker, met als mededeling “COZ + (uw naam)”.
Indien u uw inschrijving annuleert, zal het inschrijvingsgeld
niet terugbetaald worden.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Als we uw inschrijving ontvangen wanneer de zaal al volzet
is, brengen we u daarvan op de hoogte en storten we het
inschrijvingsgeld terug.

Diamant Brussels
Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Met de steun van

*IBAN: BE46 0682 4232 6336 / BIC: GKCCBEBB

Informatie
Postzegel
kleven
A.U.B.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op
02 743 37 36 of via mail: secretariaat@stichtingtegenkanker.be
of onze website raadplegen: www.kanker.be/sympo-oncocoach

Leuvensesteenweg 479 • 1030 Brussel
T. 02 736 99 99 • info@kanker.be • www.kanker.be
Steun ons: IBAN: BE45 0000 0000 8989 • BIC: BPOTBEB1
Volg ons op
www.facebook.com/stichtingtegenkanker

V.U.: Luc Van Haute - Stichting tegen Kanker - Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel • Stichting van openbaar nut • 0873.268.432 - P&R 16.02 CDN Communication 16.4.1

Diamant Brussels
A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel.
U vindt een toegangsplan op de website www.diamant.be.
Er is (beperkte) mogelijkheid tot betalend parkeren.
MIVB halte: Diamant (tram 25 en 7 – bus 12, 21, 28, 29, 79)

De coördinatie van
oncologische zorgen
Interprofessionele ontmoeting
Informatiedag

Vrijdag 18 maart 2016
Diamant Brussels,

van 9 tot 15u45

Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Vierde editie
Met de steun van

Welke rol voor de Oncocoach bij ambulatoire
behandelingen tegen kanker?
Mevrouw Christine Remacle,
Cliniques universitaires Saint-Luc, Brussel

10u05

Vraag-antwoordsessie

10u35

Koffiepauze

11u05

Seksualiteit, intimiteit en kanker
Dokter Bénédicte Michel
Institut Jules Bordet, Brussel

11u25

Online gateway tussen ziekenhuis en patiënt:
MyNexuz
Mevrouw Lienke Vandezande,
Universitair Ziekenhuis Leuven

Risico’s op wisselwerkingen tijdens
oncologische behandelingen
(alcohol, koffie, geneesmiddelen, ...)
Dokter Fanny Bauvet,
Chirec Site SARE, Brussel

14u35

Het omgaan met bijwerkingen van
oncologische behandelingen
Professor François Duhoux,
Cliniques universitaires Saint-Luc, Brussel

14u55

Protontherapie: voor wie? wanneer?
Professor Xavier Geets,
Cliniques universitaires Saint-Luc, Brussel

15u15

Vraag-antwoordsessie

15u40

Besluit
Dokter Didier Vander Steichel
Stichting tegen Kanker

!

Elke spreker zal zich in zijn of haar eigen
moedertaal uitdrukken. Simultaanvertaling naar
het Frans of het Nederlands is voorzien.

*IBAN: BE46 0682 4232 6336 / BIC: GKCCBEBB

09u45

14u15

van Stichting tegen Kanker, met als mededeling “Oncocoach + (uw naam)”.

De grote vooruitgang van de immuuntherapie
Professor Viggo Van Tendeloo,
Universiteit Antwerpen

Ik schrijf ............... mensen in en bestel ............... verslagboeken. Ik stort vandaag de som van .................... € op de rekening 068-2423263-36*

09u25

Tel.:................................................................................................................... E-mail:..................................................................................................................................

Niet-klassieke behandelingen en kanker
Professor Norbert Fraeyman,
Universiteit Gent

Ronde tafel: panelgesprek met vertegen
woordigers van de FOD Volksgezondheid,
het Kankercentrum en verenigingen van
verplegend personeel. Zij bespreken:
1) De evolutie van de oncologie en het
gezondheidsbeleid.
2) De toekomst van het Kankerplan
3) De erkenning en het statuut van de Oncocoach.

Postcode:........................................... Gemeente:........................................................................................................................................................................................

09u05

13u25

Vrijdag 18 maart 2016 – van 9 tot 15u45.
Diamant Brussels
A. Reyerslaan 80 - 1030 Brussel

Inleiding
Dokter Didier Vander Steichel,
Stichting tegen Kanker

Lunch

Adres: ................................................................................................................................................................................................................................................................

Schrijf u snel in, het aantal plaatsen is beperkt!

09u00

12u25

Instelling / Organisatie:.................................................................................................................................................................................................................................

Interesse?

Onthaal

Vraag-antwoordsessie

Naam: ........................................................................................................... Voornaam: .............................................................................................................................

Het programma voor 2016 wil een antwoord bieden op de
uitdagingen waar oncocoaches in hun dagelijkse taken
mee geconfronteerd worden. Experts zullen een stand
van zaken opmaken van diverse problematieken zoals de
verschillende niet-klassieke behandelingen, de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van immuuntherapie, de rol
van de oncocoach bij ambulante behandelingen, de nieuwe
digitale hulpmiddelen voor de opvolging van patiënten, de
risico’s op interacties met klassieke behandelingen,
protontherapie, het omgaan met bijwerkingen van
behandelingen enzovoort.

08u30

11u55

Bij betaling vanaf 15 maart bedraagt het tarief 25 € i.p.v. 15 €.

Daarom organiseert Stichting tegen Kanker op vrijdag
18 maart 2016 haar vierde dag gewijd aan oncocoaches,
gespecialiseerde verpleegkundigen en alle gezondheids
professionals actief in de oncologie. Het succes van de drie
eerste ontmoetingen (maart 2013, 2014 & 2015) bevestigde
krachtig dat dit soort bijeenkomsten cruciaal zijn voor de
verdere uitbouw en stabilisering van de functie.

Dokter Didier Vander Steichel
Stichting tegen Kanker

Het Digitale OncoPlatform (DOP): een e-health
voorbeeld in de oncologische praktijk
Mevrouw Elsie Decoene,
Universitair Ziekenhuis Gent

Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel of per fax naar 02 734 92 50.

Coördinator Oncologische Zorgen, Coördinerend
Verpleegkundige Oncologische Zorgen, Oncocoach ...
Deze verschillende namen verwijzen allemaal naar een en
dezelfde functie. Een functie die nog steeds op zoek is naar
ijkpunten, zowel in het Noorden als in het Zuiden van ons
land. Steeds meer oncologieafdelingen hebben deze positie
geïntroduceerd. Toch kan de invulling van de functie en
van de gebruikte hulpmiddelen nog sterk variëren van
ziekenhuis tot ziekenhuis. Interprofessionele
ontmoetingen zijn dan ook bijzonder belangrijk.

Moderator:

11u40

Vul dit inschrijvingsformulier in en stuur het terug naar Stichting tegen Kanker,

Interprofessionele ontmoeting

Programma

Inschrijvingsformulier voor de interprofessionele ontmoeting:
De coördinatie van oncologische zorgen

De coördinatie van
oncologische zorgen

