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Therapietrouw bij het 
gebruik van orale oncolytica



| Inleiding

Het gebruik van orale medicatie in de (hemato-)oncologie is de laatste jaren 
sterk toegenomen. Dit geeft een grote verschuiving in de zorg rondom de 
medicamenteuze behandeling van mensen met kanker. Met het gebruik van de 
medicatie door de patiënt thuis is ook in de (hemato-)oncologie, therapietrouw
een belangrijk onderwerp geworden. 

De consequenties van suboptimale therapietrouw kunnen voor zowel de 
individuele patiënt als vanuit maatschappelijk perspectief groot zijn. Een 
goede begeleiding van patiënten die orale oncolytica gebruiken is daarom heel 
belangrijk. De zorg in de oncologie kent een sterk multidisciplinair karakter. 
Bij de begeleiding van patiënten met orale oncolytica spelen zowel artsen, 
verpleegkundigen als apothekers een rol. Over effectieve begeleiding om de 
therapietrouw in de (hemato-)oncologie te verbeteren is nog weinig bekend. 
Van therapietrouw bevorderende interventies bij andere (veelal chronische) 
aandoeningen weten we dat de effectiviteit vaak teleurstellend is. Veelal 
zijn de interventies complex en heterogeen van inhoud en bevatten ze een 
geïntensiveerde begeleiding met informatieverstrekking en counseling. Enkele 
interventies, vooral die waarbij gebruik wordt gemaakt van sociale media en 
de bijbehorende communicatietechnologie, lijken veelbelovend te zijn. Een 
aandachtspunt is dat de zorg in de controlegroep (de usual care) per land, 
behandelcentrum en arts kan wisselen en vaak onvoldoende beschreven is.

Tijdens dit symposium worden de achtergronden van therapietrouw besproken, 
met daarbij aandacht voor de vormen en fases van therapie(on)trouw, oorzaken 
en gevolgen, het meten van therapietrouw en de problemen die daarmee 
samenhangen. Ook wordt een overzicht gepresenteerd van de resultaten van 
diverse onderzoeken naar therapietrouw in de (hemato-)oncologie en in het 
bijzonder naar therapietrouwbegeleiding bij het gebruik van orale oncolytica. In 
verschillende presentaties zullen (de ontwikkeling van) best practices waarmee 
patiënten optimaal begeleid kunnen worden om hun geneesmiddelen zo goed 
mogelijk te gebruiken centraal staan. 

Kortom, wij staan klaar met een boeiend programma voor alle zorgverleners 
die betrokken zijn bij patiënten die orale oncolytica gebruiken, waarbij 
therapietrouw in de (hemato-)oncologie vanuit verschillende invalshoeken zal 
worden belicht.

Ik zie ernaar uit u te ontmoeten op 22 juni!

Namens de programmacommissie,

dr. Jacqueline Hugtenburg
apotheker/farmacoloog/klinisch farmacoloog/epidemioloog, VUmc



| Programma

Dagvoorzitter: dr. Noortje Swart

15.00 – 15.30  Ontvangst en registratie

15.30 – 15.35  Opening
  dr. Noortje Swart, VUmc

15.35 – 15.45  Introductie
  dr. Jacqueline Hugtenburg, VUmc

15.45 – 16.15  Therapietrouw: een kwestie van gewoon slikken?
  dr. Liset van Dijk, Nivel

16.15 – 16.45  Therapietrouw bij het gebruik van orale oncolytica
  dr. Jacqueline Hugtenburg, VUmc 

16.45 – 17.15  Begeleiding van patiënten bij het gebruik van  
  orale oncolytica
  drs. Lonneke Timmers, VUmc 

17.15 – 18.15  Pauze inclusief broodjes-maaltijd

18.15 – 18.45  Best practice 1 “Van nuilen komt huilen,  
  een praktijkvoorbeeld uit Nijmegen”
  drs. Bas van Vlijmen, Radboud Apotheek

18.45 – 19.15  Best practice 2 “ROTS-project: 
  een multidisciplinair initiatief”
  drs. Tine Hendrickx, AZ Sint-Lucas Gent

19.15 – 19.45  Best practice 3 “Therapietrouw bij CML en de 
  potentie van e-health”
  dr. Peter Westerweel, Albert Schweitzer ziekenhuis 
  in samenwerking met dr. Jeroen Janssen, VUmc, 
  drs. Christel Boons, VUmc en 
  prof.dr. Nicole Blijlevens, Radboudumc 

19.45 – 20.15  Implementatie in de praktijk

20.15 – 20.30  Afsluiting

20.30 –   Borrel



| Algemene informatie

Dit symposium is bedoeld voor oncologen, hematologen, longartsen, 
verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en poliklinisch apothekers.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de volgende verenigingen:
•	Nederlandse Vereniging voor Internisten, inclusief hematologen en oncologen (NIV) 
•	Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
•	Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
•	Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V)
•	Verpleegkundig Specialisten Register
•	Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
•	Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Deelnemers ontvangen na afloop van het symposium een certificaat.

Locatie
Het symposium vindt plaats in de Amstelzaal van VU medisch centrum, 
De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam. Een routebeschrijving vindt u op 
www.VUmc.nl.

Wijze van inschrijven en betaling
U kunt zich tot vijf werkdagen voor het symposium online inschrijven via  
www.vumc.nl/symposiumtherapietrouw. Betaling verloopt via iDEAL. 

Indien u voor accreditatie in aanmerking wilt komen, verzoeken wij u vriendelijk uw 
BIG-nummer op het digitale inschrijfformulier in te vullen. Zonder dit nummer kunnen 
wij uw deelname niet verwerken en worden geen accreditatiepunten bijgeschreven.

Kosten
Het inschrijfgeld voor het symposium bedraagt € 60,-. Dit bedrag is inclusief een 
certificaat en restauratieve voorzieningen.

Annulering
Annulering van uw registratie dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering van 
uw registratie vóór 22 mei 2015 wordt € 35,- aan administratiekosten in rekening 
gebracht. Na genoemde datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.



Organisatie en inlichtingen:
VUmc Academie
Patricia van Meekeren en Christel Sluis

Postbus 7057
1007 MB Amsterdam 

Telefoon 020 - 444 8444
E-mail: vumcacademie-events@vumc.nl
    
Website: www.vumcacademie.nl


