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Aan de deelnemers wordt op 16 maart een eigen
bijdrage gevraagd ter hoogte van 15 euro ter
dekking van een deel van de te maken kosten.

Publieksdag
Hersentumoren
Kom binnen en leer alles over
hersentumoren op deze
educatieve publieksdag

Zaterdag 16 maart 2019
De Landgoederij, Bunnik
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Publieksdag
Hersentumoren
Datum: Zaterdag 16 maart 2019
Locatie: De Landgoederij
Camminghalaan 30, te Bunnik
Op zaterdag 16 maart 2019 organiseren Stichting
Hersentumor.nl, de LWNO (Landelijke Werkgroep
Neuro-Oncologie) en de Hersentumor contactgroep
Hersenletsel.nl een Publieksdag Hersentumoren in de
Landgoederij te Bunnik.
Ook dit jaar hebben we weer vooraanstaande, deskundige
zorgverleners en wetenschappers bereid gevonden om –
net als alle andere betrokkenen – belangeloos een bijdrage
te verlenen aan deze publieksdag. Zij zullen de meest
recente inzichten in de behandeling van hersentumoren
presenteren.

Programma
Ochtend
09.30

10.00

Opening door voorzitter LWNO
dr. Anja Gijtenbeek, neuroloog,
Radboudumc, Nijmegen

10.05

Neurologie
Hersentumoren: De Basis
dr. Anja Gijtenbeek, neuroloog,
Radboudumc, Nijmegen

10.25

Neurochirurgie
Verfijnde voorbereiding en operatietechnieken voor
hersentumoren
dr. Geert Jan Rutten, neurochirurg,
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

10.45

Pathologie
Welke hersentumoren zijn er en hoe wordt de
diagnose tegenwoordig gesteld?
prof. dr. Pieter Wesseling, neuropatholoog,
Amsterdam UMC en UMC Utrecht

Daarnaast is er mede aan de hand van een aantal
persoonlijke ervaringen aandacht voor allerlei vragen die bij
de behandeling van patiënten met een hersentumor vaak
voorkomen.
Programmacommissie:
• dr. Jan Heimans
emeritus hoogleraar neurologie, UMC, Amsterdam
• dr. Jacoline Bromberg
neuroloog, ErasmusMC, Rotterdam
• dr. Joost Verhoeff
radiotherapeut, UMC Utrecht
Organisatiecommissie:
• Aart den Hartog
• Ester de Graaf
• Jelle de Vries
• John de Bruin
• Marlou van de Kar
Informatie over de publieksdag:
• website: www.publieksdaghersentumoren.nl
• e-mail: info@publieksdaghersentumoren.nl
Verdere informatie:
• www.hersentumor.nl
• www.neurologie.nl/publiek/nvn/werkgroepen/
neuro-oncologie/
• www.hersenletsel.nl

Ontvangst met koffie/thee
Dagvoorzitter dr. Jan Heimans,
emeritus hoogleraar neurologie, UMC, Amsterdam

11.05

Discussie en vragen

11.15

Koffie/thee

11.40

Radiotherapie
Welke radiotherapie voor hersentumoren: protonen of
fotonen?
Hiske vd Weide, radiotherapeut,
UMCG, Groningen

12.00

De (on)mogelijkheden rondom pensioenen en
financiële planning
Manfred Stieltjes, Product Manager Pensioen,
Independer

12.20

Discussie en vragen

12:30

Inleiding Vraag en Antwoord sessies

Middag
12.45

Lunchpauze

13:30

Vraag en Antwoord sessies rondom specifieke
thema’s o.l.v. verpleegkundig specialisten

14.00

Hersentumor en sexualiteit.... een vreemde
combinatie!
Priscilla Jansen, ambulant begeleidster SGL

14.20

Discussie en vragen

14.30

Koffie/thee

15.00

Immuuntherapie en persoonsgerichte
behandeling - stand van zaken
prof. dr. Martin van den Bent, neuroloog,
ErasmusMC, Rotterdam

15.20

Persoonlijk Verhaal
Ingeborg van de Beek

15.40

Discussie en vragen

15.50

Reflectie op de dag en afsluiting door de
dagvoorzitter

Programma onder voorbehoud van evt. wijzigingen.

