
Programma
ONTVANGST vanaf 8 uur

8.50 - 9 uur | Voorwoord 
  Michiel Daem

9 - 9.40 uur | What’s in a name 
  Next generation sequencing: relevantie voor  
  de oncologische praktijk 
  Prof. dr. Karen Geboes

9.40 - 10.20 uur | Waarom immunotherapie combineren met  
  andere behandelingen? 
  Prof. dr. Karim Vermaelen

10.20 - 11 uur | Een blik in het hoofd: chirurgische resectie  
  van een hersentumor 
  Dr. Giorgio Hallaert

11 - 11.30 uur | PAUZE

11.30 - 12.45 uur | Gastspreker – Wat er wél allemaal mogelijk is  
  in het laatste levenseinde 
  Dr. Sander de Hosson, longarts bij het   
  Wilhelminaziekenhuis Assen (NL)

12.45 - 13.45 uur | LUNCH

13.45 - 14.15 uur | Passende zorg bieden aan oncologische  
  patiënten met niet-volwassen kinderen: 
  hoe kan ik hen als zorgverlener begeleiden? 
  Sara Cornelis

14.15 - 14.45 uur | Zet uw ziekenhuis reeds in op transitiezorg in  
  de oncologie? Het UZ Gent wel! 
  Johan De Munter

14.45 - 15.15 uur | Welke meerwaarde biedt centralisatie van  
  oncologische zorg in een referentiecentrum? 
  Prof. dr. Gwen Sys en Eva Pape

15.15 - 15.45 uur | PAUZE

15.45 - 16.35 uur | Discussie: prognostisch is het wenselijk om  
  aan niet-curatieve patiënten een termijn 
  te schetsen

 15.45 - 15.50 uur | Stemronde (pre)

 15.50 - 16 uur  | Pro - prof. dr. Sylvie Rottey

 16 - 16.10 uur  | Contra - prof. dr. Tom Boterberg

 16.10 - 16.35 uur | Discussie, vragen van de deelnemers,  
     stemronde (post)

16.35 - 16.45 uur | SLOT

Het Kankercentrum van het UZ Gent stelt recente ontwikkelingen voor en blikt vooruit op de oncologische zorg van de toekomst.

↘ Dinsdag 18 januari 2022 | Van 8 tot 16.45 uur
 Vormingscentrum IVV | Jozef Guislainstraat 45 | 9000 Gent
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Praktisch
 Kostprijs | 35 euro voor studenten en UZ-medewerkers, 70 euro voor externe zorgverleners
 Inschrijven | Schrijf u in op www.uzgent.be/studiedag-kankercentrum en schrijf het juiste bedrag over op 
 rekeningnummer BE29 0016 4482 5764, mededeling CR/MOC/006
 Bereikbaarheid | Er is een gratis parking. Tram 1 stopt aan de ingang van campus Guislain
 Veiligheid | We volgen de geldende coronamaatregelen. Vergeet uw Covid Save Ticket niet
 Meer info | kankercentrum@uzgent.be of T 09 332 55 25
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