
Datum  Donderdag 21 januari 2021

Tijd  Van 15:30 tot 17:00 uur.

Locatie   Online vanuit Amsterdam UMC, Locatie AMC
  Live webinar. 

Doelgroep Geïnteresseerden en patiënten uit het Amsterdam UMC 
  met slokdarmkanker en familie/naasten.

Informatie Bij vragen of onduidelijkheden kunt u mailen naar:
  giocaverpleegkundige@amsterdamumc.nl

Kosten Aan deze webinar zijn geen kosten verbonden.

Aanmelding U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar:
  giocaverpleegkundige@amsterdamumc.nl U ontvangt na aanmel- 
  ding een mail met daarin de link naar de presentaties en het webinar. 
  Of via het volgen van één van onderstaande stappen:

Stap 1   - Bezoek de website www.vumc.nl
  - Kies halverwege de webpagina: ‘Alle expertisecentra en specialismen’
    (blauw/groene button)
  - Kies vervolgens de G van GIOCA en dan de link GIOCA specialisme
  - Kies daarna op de pagina onder de artsen: onder het kopje 
     ‘Patiënteninformatie GIOCA’, de button slokdarmkankerdag 2021

Stap 2   - Bezoek de website www.slmkfonds.nl
  - Kies ‘Aktueel’ in het hoofdmenu
  - Selecteer via de dropdown ‘Informatie slokdarmkanker’
  - Rechtsboven aan de pagina verschijnt de link naar de webinar



Online Programma donderdag 21 januari 2021Uitnodiging voor de informatie middag voor 
slokdarmkankerpatiënten en familieleden

Tijdens dit webinar wordt de behandeling van slokdarmkanker van verschillende 
kanten belicht. Zo komen o.a. de radiotherapeut, de chirurg, de medisch  
oncoloog en de diëtist aan het woord.

15.30  Start webinar
 Opening: Mark van Berge-Henegouwen, Chirurg
 Moderator: Susan Gisbertz, Chirurg 

  Nieuwe ontwikkelingen in de radiotherapie 
 Debbie Geijsen, Radiotherapeut

  Innovaties op het gebied van de slokdarmchirurgie
 Wietse Eshuis, Chirurg

  Nieuwe ontwikkelingen in de oncologie of bespreken studie
 Sarah Derks, Oncoloog

  Buikklachten na slokdarmoperatie wat zijn de voedingsadviezen
 Marcella Martin, Diëtiste

  Hoe om te gaan met onzekerheid (na kanker en in COVID tijd) 
 Annemarie Braams, GZ-psycholoog

 Nieuwe manieren om de conditie te verbeten voorafgaande aan een 
 slokdarmoperatie 
 Vincent van Vliet, Fysiotherapeut 

 Kijkje in de wereld van Gioca verpleegkundigen 
 Chantal van ’t Hoen, Verpleegkundig specialist &  
 Caroline van Nobelen, Verpleegkundig consulent 

  * Afsluiting met de Amsterdam UMC - Quiz
 Wietse Eshuis & David Heineman, Chirurgen 
 
 Graag zien wij het evaluatie formulier na de webinar retour

 

 

Eind januari 2021 vindt de landelijke ‘Week van de Slokdarmkanker’ plaats, 
bedoeld om meer aandacht te krijgen voor en te geven aan patiënten die 
behandeld worden in het Amsterdam UMC aan slokdarmkanker.

Informatieve middag georganiseerd door Amsterdam UMC
Op donderdag 21 januari 2021 organiseren we een webinar die bedoeld is 
voor patiënten met slokdarmkanker en hun naasten. Tijdens deze middag 
gaan we in op vragen over de behandeling bij slokdarmkanker en de nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van systeemtherapie, radiotherapie, fysio-
therapie, voeding, psychologie en chirurgie. 

Wat kunt u verwachten? 
Tijdens dit webinar komen een aantal behandelaars van patiënten met 
slokdarmkanker aan het woord. Waarbij ze in een vraaggesprek in de studio 
de laatste ontwikkelingen omtrent het vakgebied gaan bespreken. Tevens 
plaatsen deze behandelaars een presentatie van te voren online, welke de 
geïnteresseerden vooraf kunnen bekijken. 

U kunt tijdens het webinar uw vragen via de chatfunctie stellen aan de aan-
wezige deskundigen. We sluiten af met een quiz.

Hoe kunt u deelnemen?
Via de link die u toegestuurd krijgt via de mail of via een van de volgende 
websites: de GIOCA website (www.vumc.nl) of via de SLMKfonds website 
(www.slmkfonds.nl). (Zie achterzijde voor de stappen)  

In de week van het webinar worden de presentaties online gezet. Op de 
dag van het webinar wordt op beide websites de link voor deelname aan 
het event geplaatst. (https://uva-live.zoom.us/j/87698976538)

Om het webinar te volgen, raden we aan om vooraf zoom te installeren. 
(https://zoom.us/download)

Met vriendelijke groet,

Het slokdarmteam Amsterdam UMC


