
Si
ck

m
an

n 
Co

ng
re

s 
O

rg
an

is
at

ie
An

tw
oo

rd
nu

m
m

er
 4

33
13

10
20

 W
D

 A
m

st
er

da
m

1
0

2
0

W
D

4
3

3
1

3

Maandagavond 
12 septeMber 2016

in Figi te Zeist

Doelgroep:  Ziekenhuisapothekers, poliklinisch apothekers  
en eventuele andere geïnteresseerden  
(enkel voor beroepsbeoefenaren met BIG-registratie)

Accreditatie: Accreditatie voor deze bijeenkomst zal voor 3 uur  
worden aangevraagd bij de NVZA en KNMP.

Locatie:  Figi Zeist, Het Rond 2, 3701 HS Zeist

Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.  
De bijeenkomst wordt financieel mogelijk gemaakt door 
Sanofi Genzyme.

Inschrijven: U kunt zich inschrijven door de antwoordkaart in te  
vullen en op te sturen naar Sickmann Congres Organisatie. 
U kunt zich ook inschrijven via www.sickco.nl

Informatie: Sickmann Congres Organisatie
 Erik Sickmann 

06 4569 3847 
info@sickco.nl

P r A K t I S C h e  I n f O r m A t I e

prostaatkanker onderwijs voor in het 
Ziekenhuis werkzame apothekers

u I t n O D I g I n g

Uw gegevens zijn afkomstig van IMS Health. Voor meer 
informatie of indien u er geen prijs op stelt in de toekomst 
mailings van Sanofi te ontvangen, kunt u contact opnemen 
met IMS Health, Postbus 5085, 1410 AB  Naarden, 
afdeling Data Maintenance, via nl.onekey@nl.imshealth.
com of via telefoonnummer 035 – 69 55 355. SA
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18.00 uur Ontvangst, registratie en buffet
18.30 uur Opening door e. Meijer,  

ziekenhuisapotheker Reinier de Graaf
18.45 uur dr. J.p.M. sedelaar
 Oncologisch-uroloog Radboudumc
 Prostaatcarcinoom:  

“Van diagnose naar behandeling”  

19.45 uur Pauze 

20.00 uur dr. M.p.J.K. Lolkema
 Internist-oncoloog Erasmus MC
 Gemetastaseerd en/of 

castratieresistent  
prostaatcarcinoom: “Uitdagingen  
en perspectief anno 2016”  

21.00 uur dr. n. van erp
 Ziekenhuisapotheker Radboudumc
 Farmacologie, praktische leidraad  

en casuïstiek: ”Behandeling van  
prostaatkanker vanuit het oogpunt  
van de ziekenhuisapotheker”  

22.00 uur Afsluiting met aansluitend borrel

Ondergetekende schrijft zich in voor PROZA op:

A n t w O O r D K A A r t

Privacy statement 
Sickmann Congres Organisatie gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Door inzending stemt u in met verwerking en/of 
gebruik van de door u verstrekte gegevens. Sickmann Congres Organisatie gebruikt de informatie o.a. om u te voorzien 
van informatie over onze diensten of producten waarvan wij menen dat die voor u interessant kunnen zijn. U kunt te allen 
tijde uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuurt u een e-mail naar info@sickco.nl. 
Sickmann Congres Organisatie Antwoordnummer 43313, 1020 WD Amsterdam.
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Postcode Woonplaats
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* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 
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Geachte collega,
Het prostaatkanker zorgpad is de laatste jaren drastisch veranderd 
en vraagt meer en meer om een multidisciplinaire samenwerking tussen 
de specialismen. De ziekenhuisapotheker kan hierin een belangrijke bijdrage 
leveren, mede vanwege het regelmatig voorkomen van polyfarmacie bij 
deze groep oudere patiënten en vanwege de opkomst van biomarkers en 
TDM binnen prostaatkanker.

Wij willen u, als ziekenhuisapotheker of politheker, middels deze nascholing op 
de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van prostaat-
kanker, die aansluit op uw behoeften en relevant is voor de dagelijkse praktijk.  

De volgende vragen komen onder meer aan de orde:
•	 Hoe wordt prostaatkanker gediagnosticeerd?
• Prostatectomie of lokale bestraling?
• Welke aspecten spelen een rol bij de behandelkeuze?
• Huidige knelpunten en onduidelijkheden in de behandeling van 

gemetastaseerd prostaatkanker?
• Welke uitdagingen zijn er voor de ziekenhuisapotheker of politheker?
• Wat kan ik als apotheker nóg meer voor de prostaatkankerpatiënt betekenen?

Ten einde kwaliteit en praktische toepasbaarheid te waarborgen, 
hebben wij reeds een succesvolle pilotavond van het programma gehad 
met enkele leden van de SIG oncologie NVZA. Graag nodigen wij u hierbij 
uit om een actieve bijdrage aan deze avond te leveren.

We kijken uit naar uw komst.

Dr. J.P.M. Sedelaar, uroloog Radboudumc
Dr. M.P.J.K. Lolkema, internist-oncoloog Erasmus MC
Dr. N. van Erp, ziekenhuisapotheker Radboudumc
E. Meijer, ziekenhuisapotheker Reinier de Graaf


