
HIGHLIGHTS 2018

Symposium voor 
apotheekmedewerkers 

in ziekenhuizen

HIGHLIGHTS ZIEKENHUIZEN 2018

DATA & LOCATIES
20.11.2018  /  Regardz Eenhoorn / Barchman Wuytierslaan 2 / 3818 LH Amersfoort 
27.11.2018  /  Pullman Cocagne Hotel / Vestdijk 47 / 5611 CA Eindhoven

INSCHRIJVEN
U kunt zich aanmelden via de website https://nl.surveymonkey.com/r/Highlights2018.  De inschrijving wijst zich hierna vanzelf. 
 

KOSTEN
Vóór 1 augustus € 255,- per persoon. Vanaf 1 augustus € 285,- per persoon.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en factuur.

INLICHTINGEN
Brocacef Zorglogistiek
T   030 - 245 24 80
E  highlights@brocacef.nl
W www.brocacefzorglogistiek.nl  

Oncologie: van verleden naar toekomst
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09.00 - 09.30 uur

09.30 - 09.45 uur

09.45 - 09.55 uur

09.55 - 10.40 uur

10.40 - 11.05 uur

11.05 - 11.50 uur 

11.50 - 12.30 uur

12.30 - 13.30 uur

13.30 - 14.15 uur

14.15 - 15.00 uur 

15.00 - 15.30 uur

15.30- 16.15 uur

16.15 - 16.25 uur

16.25 - 17.30 uur

PROGRAMMA
Ontvangst met koffi e en thee 

Opening symposium

Inleiding door dagvoorzitter

‘Wat is kanker en hoe werken 
geneesmiddelen bij kanker’

Koffi epauze

‘Veilige farmaceutische zorg voor de 
patiënt met kanker’

‘Oncologie en medicatiebewaking in de 
1e en 2e lijn’

Lunch

‘Nieuwe oncolytica. Zijn ze goud waard!?’

‘Het ziekenhuis komt naar u toe!’

Theepauze

‘Patiënt participatie met behulp van 
technologie’

Afsluiting en evaluatie

Aperitief

Drs. Hans Caalen van CaalenAdvies, organisator
Bastiaan Princée, directeur Brocacef Zorglogistiek, sponsor

Prof. dr. Eric N. van Roon, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, 
Medisch Centrum Leeuwarden

Prof. dr. Alwin Huitema, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam en Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

Prof. dr. Patricia van den Bemt, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog-epidemioloog, 
samen met Nienke Cornelissen, apothekersassistent afd. kinderoncologie,  Erasmus MC 
Rotterdam

Dr. Frank Jansman, Ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Deventer Ziekenhuis en 
Universiteit Groningen

Prof.dr. Eric van Roon, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, 
Medisch Centrum Leeuwarden

Drs. Madelinde Vaane. Poliklinisch apotheker Albert Schweitzer Apotheek, 
Dordrecht

Drs. Joris Arts MHA, Bestuurder Gezondheidscentrum Kersenboogerd

Prof. dr. Eric van Roon, dagvoorzitter
Drs. Hans Caalen, organisator

‘Oncologie: van verleden naar toekomst’
Tijdens dit, bij KABIZ geaccrediteerde, symposium Highlights Ziekenhuizen 2018 gaan we in op 
een onderdeel van de zorg dat al jaren een enorme dynamiek kent: de Oncologie. Nieuwe middelen 
komen ter beschikking voor patiënten met kanker, met hoge verwachtingen en nog hogere 
prijzen. De plaats van die nieuwe middelen in het behandelplan is vaak allerminst duidelijk en 
ervaringen in de individuele patiëntenzorg zullen het beeld compleet moeten maken.
 
In dit symposium nemen we je mee langs verschillende velden van de medisch-farmaceutische 
zorg aan patiënten met kanker. Dat wordt gedaan door sprekers die hun sporen op hun specifi eke 
expertisegebied verdiend hebben. We beginnen met een poging een antwoord te geven op de 
vraag ‘Wat is kanker en hoe werken antikankergeneesmiddelen?’.  Vandaar gaan we in op veilige 
toepassing van deze middelen in de klinische en poliklinische setting. Expliciet wordt ook aandacht 
besteed aan de wijze waarop patiënten door inzet van technologie nog beter in de regierol kunnen 
worden gezet voor hun eigen behandeling. Als laatste aspect wordt een schets gegeven van de 
manier waarop nieuwe geneesmiddelen in Nederland beschikbaar komen voor voorschrijven. 
Wat weten we al wel en wat weten we nog niet van die nieuwe, soms veelbelovende maar vrijwel 
altijd zo dure geneesmiddelen?

Kortom, een symposium waar je weer helemaal up-to-date wordt gebracht op het gebied van de 
Oncologie, met een nadruk op praktisch bruikbare informatie voor de werkdag van morgen. 

Dit symposium wordt op twee verschillende locaties gehouden en wel op 20 november in Amers-
foort en op 27 november in Eindhoven.

Drs. Hans Caalen    Prof. dr. Eric N. van Roon  
organisator    dagvoorzitter 
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