
Patiënten met
slokdarm- of

maagkanker en andere
geïnteresseerden

Aanmelden? 
Wilt u deze bijeenkomst graag bijwonen? 

Stuur dan een e-mail naar patienteninformatiebijeenkomst-2@umcutrecht.nl 
Vermeld bij uw aanmelding of u de bijeenkomst in het UMC Utrecht bijwoont (en met hoeveel personen), of online (via Teams).

 
 

Uitnodiging

Voor wie?

19:30u | Opening en Introductie -  
Carlo Schippers, verpleegkundig specialist 

19:35u  | Buddy’s en ontwikkelingen SPKS -
dhr. Henk-Jan Peterse, voorzitter SPKS
Dhr. Peterse is sinds de zomer van 2022
voorzitter van de patiëntenvereniging SPKS.
Hij deelt ervaringen met de inzet van
Buddy’s en nieuwe ontwikkelingen bij en
vanuit SPKS.

19:45u | Protonentherapie - dr. Saskia van
de Ven, radiotherapeut-oncoloog
Behandelen met behulp van bestraling kan
steeds meer kankerpatiënten helpen. Er zijn
veel nieuwe ontwikkelingen. Zo kan er vanaf
2023 bij slokdarmkanker protonentherapie
ingezet worden. Dr. van de Ven praat u
hierover bij.

20:00u | Revalidatie en omgaan met
vermoeidheid - Ester Bleijenberg,
maatschappelijk werker en Anne de Rooij,
ergotherapeut Divisie Hersenen, Revalidatie,
Fysiotherapiewetenschappen en Sport 

Dinsdag 24 januari
19:30 tot +/-21:15u

(inloop vanaf 19:00u,
koffie en thee

aanwezig)

Wanneer?
UMC Utrecht

Collegezaal Groen
Heidelberglaan 100

Utrecht

Waar?

Programma 

Patiëntenbijeenkomst Slokdarm- en maagkanker

Veel mensen met kanker
hebben last van
vermoeidheidsklachten. Hoe
kunt u hiermee omgaan? Bij de
sport- en revalidatieafdeling
proberen ze mensen hierbij te
helpen.

20:20u | Pitches van
onderzoekers 
Drie enthousiaste onderzoekers
vertellen u in vogelvlucht over
de studies waar zij aan werken.           

20:30u | T4 behandelingen en
oligometastasering - 
prof. dr. Richard van
Hillegersberg
Prof. dr. van Hillegersberg
vertelt hoe er steeds meer lukt
als het gaat om
kankeroperaties, waarbij sprake
is van uitgebreide ziekte.
Nieuwe inzichten in combinatie
met onderzoek.              
                                     
20:50u | Beantwoorden van
vragen

+/-21:15u | Einde 

Op dinsdag 24 januari
2023 organiseert het
Regionaal Academisch
Kankercentrum Utrecht
(RAKU) een bijeenkomst
voor patiënten met
slokdarm- of
maagkanker, hun
naasten en andere
geïnteresseerden.

Artsen en
verpleegkundig
specialisten van het
UMC Utrecht, het St.
Antonius Ziekenhuis,
Ziekenhuis Rivierenland,
het Diakonessenhuis en
het Meander Medisch
Centrum werken als één
regionaal team samen
binnen het RAKU om
patiënten de best
mogelijke zorg te bieden
en een betere
genezingskans.

De bijeenkomst kan

 zowel fysiek als 

online worden 

gevolgd.

mailto:patienteninformatiebijeenkomst-2@umcutrecht.nl

