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13.00 Ontvangst en registratie 
 
13.30 Opening in de Blauwe Zaal 
 

13.45 Blok 1 - Chronische zorg 
  

1. Chronische pijn ≠ lastig 
Alec Malmberg, gynaecoloog 

 

2. Gezond herstel na een opname op de Intensive Care: tijd voor samenwerken dichtbij de 
patiënt en zijn omgeving 
Iwan van der Horst, intensivist-cardioloog 

 
3. Gentherapie voor hemofilie 

Karina Meijer, hematoloog 
 

4. Psychedelica bij depressie 
Robert Schoevers, psychiater 

 

14.45 Pauze 
 

15.15  Keuzeblok 2A/2B – Oncologische Zorg 
 

 Blok 2A – Oncologische Zorg 
 

1. (Kinder)oncologie en protonen 
Nathalie van der Salm, kinderarts 

 
2. Ontwikkelingen erfelijk ovariumcarcinoom 

Marian Mourits, oncologisch gynaecoloog 
 

3. Endoscopische behandeling van gastrointestinale maligniteiten 
Jessie Westerhof, MDL-arts 

 
4. Besluitvorming in de oncologie 

Annette Berendsen, huisarts-onderzoeker en Mariken Stegmann, arts in opleiding tot  
huisarts en onderzoeker 

 

 Blok 2B – Oncologische Zorg 
  

1. Longoncologie: werking en bijwerkingen van immunotherapie 
Jeroen Hiltermann, longarts 

 
2. Medisch Specialistische Oncologische Revalidatie: de richtlijn, de indicaties, de inhoud en de 

uitkomsten  
Aline Vrieling, revalidatiearts 
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3. Digitale pathologie: van microscoop naar ‘computational pathology’ en ‘deep learning’ 
Jan Johannes Doff, klinisch patholoog 

 
4. CAR T-celtherapie: nieuw concept in de behandeling van lymfklierkanker 

Tom van Meerten, internist-hematoloog 
 
16.15 Wisseltijd 
 

16.30 Rondleidingen (start in de Fonteinpatio) 
  

1. Afdeling Hartkatheterisatie  
 
Op de afdeling Hartkatheterisatie worden hartkatheterisaties, dotterprocedures, ritmeonderzoek en 
behandelingen van ritmestoornissen gedaan. Op deze afdeling worden ook de implantaties uitgevoerd 
van pacemakers, inwendige defibrilators (ICD's) en hartklepimplantaties via de lies. U krijgt een uniek 
kijkje in de keuken van deze afdeling! 

 
2. Alzheimer Centrum Groningen & Mobiele hospice unit 

 
Door middel van een rondleiding en pitches krijgt u meer informatie over diagnostiek bij dementie, 
euthanasie bij dementie en de ‘mobiele hospice unit’ voor terminale patiënten. 

 
3. Robotchirurgie 

 
Het UMCG heeft een operatierobot aangeschaft voor complexe (kanker)operaties aan onder andere  
lever, alvleesklier, nieren, slokdarm, blaas en endeldarm. Onlangs zijn de eerste complexe operaties  
hiermee uitgevoerd. Zo zijn onder andere bij een patiënt de staart van de alvleesklier en de milt  
verwijderd via een kijkbuisoperatie met ondersteuning van de operatierobot. U kunt de robot in actie 
zien en krijgt een toelichting op de toepassingen en toekomstvisie. 

 

17.30 Warm buffet in het Personeelsrestaurant 
 

18.30 Keuzeblok 3A/3B  
 

 Blok 3A – ‘Oud’ 
 

1. Wordt TAVI de nieuwe standaard voor behandeling van aortaklepstenose? 
Rik van der Werf, interventiecardioloog 

 
2. Advanced care planning bij patiënten met gevorderd hartfalen 

Pauline de Graeff, internist ouderengeneeskunde 
 

3. Eéndagsdiagnostiek bij ouderen 
Martje Grootaarts, psychiater 

 
4. Niet-aangeboren hersenletsel 

Marleen Schönherr, revalidatiearts 
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 Blok 3B – ‘Jong’ 
  

1. Cystische fibrose: op weg naar een betere toekomst 
Hester van der Vaart, longarts 

 
2. Hidradenitis suppurativa – regionale samenwerking 

Lisette Prens, arts-onderzoeker Dermatologie 
 

3. Kindercomfortteam BEATRIX 
Willemien de Weerd, kinderarts 

 
4. Geen zaadcellen bij semenanalyse en toch een genetisch eigen kind 

Astrid Cantineau, gynaecoloog 
 
19.30 Pauze 
 

20.00 Blok 4 – Hart en Vaten 

 
1. Cardiogenetica anno 2018 

Yvonne Hoedemaekers, klinisch geneticus 
 

2. DO’s en DOn’ts van DOACS bij longembolieën 
Tji Gan, longarts 

 
3. Dental-Medical Link 

Frank Abbas, parodontoloog 
 

4. Ablatie van ritmestoornissen 
Yuri Blaauw, cardioloog 

 
21.00 Afsluiting 
   

Borrel tot 21.30 uur 


