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Aan: Sprekers op het SPKS symposium

Amersfoort, 18 november 2014,
Dames en heren,
Bij deze het definitieve programma van ons patiëntensymposium op zaterdag 29 november
a.s. in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort.
Wij zijn dankbaar en blij dat jullie de bereidheid hebben op ons symposium te spreken.
Het programma zal wat SPKS betreft, een voorbeeld kunnen zijn voor een nationaal
symposium onder de vlag van de Patiëntenbeweging Leven met Kanker (vh NFK)
Juist een programma dat voor patiënten met alle vormen van kanker interessant is.
Willen jullie zo vriendelijk zijn direct na aankomst jullie presentatie op mem stick aan te
leveren?
Mogelijk deze al eerder naar mijn email adres te sturen (evt via wetransfer).
Verder graag bijgaand reisdeclaratiepapier invullen en terugsturen!
Nogmaals veel dank!
Tot volgende week zaterdag,
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van SPKS

André Willems, voorzitter
PS: vrienden, familie of belangstellenden uit jullie kring? Van harte welkom!
Het Meander Medisch Centrum ligt aan de Maatweg 3 te Amersfoort.
Per auto uitstekend te bereiken. U kunt parkeren onder het ziekenhuis.
Vanaf NS station Amersfoort (centraal) gaat lijn 3 en 76 ieder kwartier
richting het ziekenhuis. Reistijd ca 12 min

Programma SPKS-symposium zaterdag 29 november Meander MC
Amersfoort
09.45 Ontvangst
10.20 André Willems
10.30 dr. Karlien Bongers

Intro en welkom
Kanker vraagt om geïntegreerde aanpak
Karlien Bongers is oncologisch chirurg en
medeoprichter van het NIKIM (Het nationaal Informatie
en Kenniscentrum Integrative Medicine ). Uitgangspunt
is dat de wisselwerking tussen lichaam en geest wordt
erkend en betrokken bij preventie en herstel van
ziekte. Bij Integratieve Geneeskunde speelt de relatie
tussen arts en patiënt een belangrijke rol.

10.55 Cor Rietsnijder, patiënt

Kanker en de invloed op je omgeving
Dat op kanker nog steeds een taboe rust ondervond Cor
Rietsnijder - zelf jaren werkzaam geweest in een
ziekenhuis - toen hij kanker kreeg. Cor vertelt hoe hij
daar mee omging.

11.10 prof. Ellen Kampman

Kanker en voeding
Er bestaat veel onduidelijkheid over voeding en kanker.
Ellen Kampman doet er onderzoek naar en vertelt ons
daar over. Citaat: “Ik zou wel van de daken willen
schreeuwen dat je niet je groenten en fruit kunt laten
staan als je vitaminesupplementen gebruikt. Je zult
toch echt je boontjes moeten opeten…”

11.30 drs. Isabelle Lebrocquy

Kanker en werk
Isabelle Lebrocquy (48) kreeg twee jaar geleden
darmkanker. Nu ze genezen is, wil ze mensen na kanker
aan volwaardig werk helpen. Zij wil bedrijven anders
laten kijken naar kanker: “Iemand die deze ziekte
heeft overwonnen, heeft juist meer kracht en
flexibiliteit te bieden”.

11.50 dr. Miriam Koopman

Kanker en het belang van onderzoek
Miriam Koopman is oncoloog en onderzoeker. Zij legt
uit waarom het zo belangrijk is dat zoveel mogelijk
patiënten mee doen aan kankeronderzoek: “ Zo krijgen

we beter inzicht in de factoren die het succes van een
behandeling bepalen. Ook krijgen we inzicht in de
kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling”.

12.10 dr. Marnix Lam

Kanker en nieuwe behandelingen
Marnix Lam is nucleair geneeskundige en onderzoeker.
Hij behandelt onder andere kankerpatiënten met
uitzaaiingen in de lever.
Daar is een nieuwe methode voor: radio-embolisatie. In
het UMCU noemen ze het ook “opereren zonder
snijden”. Radioactieve bolletjes worden via een
prikgaatje in de liesslagader met een katheder naar de
lever gebracht. Een nachtje ziekenhuis en dan naar
huis. Met verrassende resultaten.

12.30

Lunch

13.15 u

Ontmoeting en informatie
▪

Rondleiding door het nieuwe ziekenhuis (3 x)

Op de informatiemarkt vindt u:
▪

Stomavereniging

▪

Opereren zonder snijden

▪

Leven met Kanker beweging (voorheen NFK),

▪

Toon Hermans huizen
In de "Huiskamers" treft u de voorzitters van
de groepen: slokdarm-, maag-, darm- en
alvleesklierkanker, samen met oncologisch
verpleegkundigen.
U kunt daar met uw vragen terecht.

15.00 u

Afsluiting met borrel

Het Meander Medisch Centrum ligt aan de Maatweg 3 te Amersfoort.
Per auto uitstekend te bereiken. U kunt parkeren onder het ziekenhuis.
Vanaf NS station Amersfoort (centraal) gaat lijn 3 en 76 ieder kwartier
richting het ziekenhuis. Reistijd ca 12 min.

