
Uitnodiging Contactdag
 Patiëntenplatform Sarcomen
25 mei 2019

 Het Radboudumc Expertise Centrum Sarcomen en het Patiëntenplatform Sarcomen
 nodigen u van harte uit om zaterdag 25 mei a.s. aanwezig te zijn op de contactdag
 voor (ex)patiënten met een bot-, wekedelen- of borderline tumor. Uitgangspunt voor
 deze dag is: wat verbindt ons en wat onderscheidt ons.

 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. Het Radboudumc 
 Expertise Centrum Sarcomen stelt prijs 
 op uw input.

 De dag wordt afgesloten met een informele borrel; een uitstekende gelegenheid om
 na te praten over wat er deze dag allemaal besproken is.

 Wij ontmoeten u graag op 25 mei in Nijmegen.

 Met vriendelijke groet,

 dr. I.C.M. van der Geest
 Radboudumc Expertise Centrum Sarcomen

 G. van Oortmerssen
 Patiëntenplatform Sarcomen

Inschrijven
 Iedereen met een sarcoom: bot-, wekedelen- of borderline tumor  (of belangstelling
 hiervoor) is welkom.

 Toegang voor leden van het Patiëntenplatform Sarcomen is gratis, niet-leden betalen
 een bijdrage in de kosten van € 12,50 per persoon. 

 U kunt zich inschrijven via https://fd8.formdesk.com/nfk/contactdag_sarcomen_2019.

 Vragen? Mail ons op contactdag@patientenplatformsarcomen.nl.



Sprekers
prof. dr. B. Schreuder 
orthopedisch oncologisch chirurg,
 voorzitter keten sarcomen

dr. H. Bonenkamp
oncologisch chirurg, chef polikliniek
 heelkunde

dr. I. Desar
medisch oncoloog

dr. D. Dona
arbeidsgeneeskundige

dr. I. van der Geest
orthopedisch oncologisch chirurg

C. van Riel 
verpleegkundig specialist AYA zorg

G. van Oortmerssen
voorzitter Patiëntenplatform Sarcomen

Programma
10.00 Ontvangst 

Ontvangst in het auditorium van het Radboudumc.

10.20 Welkom 
Welkom in het Radboudumc
prof. dr. B. Schreuder

Welkom bij de contactdag
G. van Oortmerssen, dr. I. van der Geest

10.30 Een sarcoom??!!?!            
Quest: het diagnose traject voor sarcomen en de invloed daarvan op
 behandeling en kwaliteit van leven. Met live quiz dus neem je telefoon
 mee!

dr. I. Desar, dr. H. Bonenkamp

11.20 Het belang van sarcoom-expertisecentra 

 Wat verbindt sarcoompatiënten (en wat onderscheidt ze), waarom zijn
 er expertisecentra en hoe is de zorg in een expertisecentrum geregeld.

 prof. dr. B. Schreuder     

11.40 Relatie werk en ziekte 
dr. D. Dona

12.15 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.

* Middagprogramma kan per contactgroep verschillen

14.30 Plenaire terugkoppeling uit parallel sessies 

C. van Riel

14.40        AYA zorg 

15.00 "Vraag het de dokter!"
 Artsenpanel bespreekt uitkomsten van de dag en beantwoordt vragen
 uit de zaal.

15.25 Afsluiting 

15.30 Borrel
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