Informatiedag NET & NEC op 8 november 2014
Over neuro-endocriene tumoren (NET) & neuro-endocriene carcinomen (NEC)

Programma informatiebijeenkomst NET-groep
NH Hotel Amersfoort - Stationsstraat 75 - 3811 MH – Amersfoort

Vanaf 10.15 uur

Inloop met koffie/thee

11.00

Opening

11.10

Mogelijkheden en beperkingen van maag-, darmonderzoek bij de diagnose
Dr. Martijn ter Borg, MDL-arts, MMC Eindhoven

11.30

Wat wordt er bedoeld met personalized medicines, targeted therapy of
doelgerichte therapie bij de behandeling van NET & NEC-kanker?
Dr. Margot Tesselaar, internist-oncoloog Antoni van Leeuwenhoek

11.55 -12.15

Korte pauze met koffie/thee en een sandwich

12.15

Chirurgie: opereren van de lever bij metastasen a.g.v. een NET
Drs. Ruben de Kleine, HPB chirurg UMC Groningen

12.35

Shared Decision making ofwel “Samen beslissen” Hoe doe je dat?
Drs. Désirée Hairwassers, gezondheidswetenschapper, Borstkankeractie

13.00

Uitleg over het middagprogramma

13.10 – 14.20

Lunchbuffet
U kunt nu ook al uw vragen inleveren voor het specialistenpanel

Niet plenair!
Tijdens de lunch
13.40-14.15

Speeddaten voor wie dat wil in 2 aparte groepen
- Drs. Etje Verhagen-Krikke, psycholoog en geestelijk verzorger,
Praktijk de Beken
- Simone Bruurmijn, verpleegkundig specialist MMC Eindhoven

14.20 – 16.15
Plenair in grote zaal

Specialistenpanel beantwoordt de vragen die in de pauze zijn ingeleverd
Vertoning van 3 nieuwe NET-groep filmpjes
- prof. Wouter de Herder, endocrinoloog Erasmus MC
- dr. Margot Tesselaar, internist-oncoloog Antoni van Leeuwenhoek
- drs. Ruben de Kleine, HPB chirurg UMCG
- dr. Martijn ter Borg, MDL-arts MMC
- drs. Désirée Hairwassers, gezondheidswetenschapper
Er is tussendoor een korte pauze

16.15 – 17.00

Afsluiting: Hapje en drankje, einde van het plenaire programma

Niet plenair!
Tijdens de borrel
16.15-17.00

Speeddaten voor wie dat wil in 2 aparte groepen
- Drs. Etje Verhagen-Krikke, psycholoog en geestelijk verzorger
- Simone Bruurmijn, verpleegkundig specialist MMC Eindhoven

Gratis bijeenkomst voor patiënten, naasten en professionals Inschrijven via deze webpagina
Alleen mensen zonder een computer kunnen zich telefonisch aanmelden via nr. 06 835 900 27

Via het aanmeldformulier kunt u vooraf opgeven of u wilt speeddaten
U kunt tijdens de lunchpauze of tijdens het borreluurtje aan het eind van de bijeenkomst speeddaten
met Etje Verhagen-Krikke (psycholoog De Beken) of met Simone Bruurmijn (verpleegkundig specialist
MMC). Als u wilt speeddaten met deze professionals, vul dit dan in op het formulier waarmee u zich
kunt aanmelden.

De informatiedag is gratis, maar neem niet onnodig plaats in
De NET-groep krijgt geen subsidie en heeft slechts een beperkt sponsor budget voor dit soort
bijeenkomsten. Daarom kunnen er maar 160 personen deelnemen aan deze informatiedag.
Vanwege dit beperkte aantal plaatsen kunt u niet met de hele familie komen maar slechts met twee
personen. Mocht er 1 november nog plaats over zijn, dan laten wij dit weten en kunt u alsnog een
derde persoon aanmelden.
De informatiedag is alleen bestemd voor deelnemers die in Nederland wonen omdat wij geen
sponsorgeld ontvangen voor patiënten uit het buitenland.
Meldt u a.u.b. zo spoedig mogelijk af als u plotseling toch niet kunt komen! Dan kunnen mensen die
op de reservelijst staan alsnog deelnemen.

Met elkaar zijn we er verantwoordelijk voor dat
het geld van de NET-groep goed wordt besteed

Programma op de website informatiebijeenkomst NET-groep 8 november 2014
Inschrijven
U kunt zich tot 1 november inschrijven via deze webpagina
Alleen mensen zonder computer kunnen zich telefonisch aanmelden via nr. 06 835 900 27

Plaats informatiebijeenkomst
NH Hotel Amersfoort
Stationsstraat 75 - 3811 MH – Amersfoort
De zaal is goed toegankelijk voor mensen die niet/slecht ter been zijn

Vervoer per auto
Als u met de auto komt: er is een parkeerkelder bij het NH Hotel, u moet wel zelf de parkeerkaart
betalen.

Route vanaf Station Amersfoort Centraal
Als u het station uitloopt sla dan direct linksaf, richting het stadscentrum. Het hotel is ongeveer vijf
minuten lopen verderop aan de linkerhand.

Afmelden
Als u zich heeft ingeschreven maar onverwachts toch niet kunt komen, geef dit dan a.u.b. direct aan
ons door zodat wij andere mensen een plaats kunnen aanbieden. Meldt u af via info@net-kanker.nl
Als u geen computer heeft, kunt u zich telefonisch afmelden op 06 83590027

Vragen?
Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u ons bellen op 06 83590027
of mailen naar info@net-kanker.nl

