47STE CHIRURGENWEEK
Maandag 4 tot en met vrijdag 8 februari 2019
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Het Antoni van Leeuwenhoek organiseert voor de 47e
keer een Chirurgenweek. Wij bieden een gedifferentieerd
programma aan waarbij u kunt kiezen tussen een mamma-longsarcoom-melanoom-schildklier-programma of een GE-programma.
U kunt ook voor beide programma’s kiezen.
In het Antoni van Leeuwenhoek worden alleen oncologische
behandelingen gedaan. Ons speerpunt is een op maat gemaakte
behandeling voor elke patiënt via een multidisciplinaire aanpak.
Gedurende de week geven wij u een volledig overzicht van de
oncologische chirurgie en de aanverwante specialismen. Tussen de
presentaties door laten we live-videobeelden zien van de operaties
en gaan we in groepen op de OK kijken. Er is ruim mogelijkheid tot
interactie, discussie en participatie van u als cursist. Ook is er de
mogelijkheid een multidisciplinair overleg bij te wonen.
Op de woensdag krijgt u een update van de nieuwste
ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld navigatiechirurgie,
beeldgestuurde interventies en moleculaire achtergronden.
Deze dag wordt afgesloten met een gezamenlijk diner.
Wij hopen u in februari 2019 tijdens de chirurgenweek in ons
ziekenhuis te kunnen verwelkomen.

Namens de gehele chirurgengroep,
Johanna van Sandick , Marie-Jeanne Vrancken Peeters en Frits van Coevorden

PROGRAMMA 47STE CHIRURGENWEEK
Maandag 4 tot en met vrijdag 8 februari 2019
U kunt zich inschrijven voor:

MODULE 1, MAANDAG 4 TOT EN MET
WOENSDAG 6 FEBRUARI 2019
Maandag 4 februari, 8.00-17.00 uur
Weke delen tumoren, schildkliertumoren,
melanoom, thoraxchirurgie

Vrijdag 8 februari, 8.00-16.15 uur
Colorectaal carcinoom, niet-chirurgische
behandeling CRC, GE-pathologie, HIPEC,
robotchirurgie
Afsluitende borrel in Tiffany’s ,
Antoni van Leeuwenhoek

Dinsdag 5 februari ,8.00- 17.00 uur
Mammacarcinoom

MODULE 3, MAANDAG 4 TOT EN MET
VRIJDAG 8 FEBRUARI 2019

Woensdag 6 februari, 8.00-17.00 uur
Nieuwe ontwikkelingen in de
oncologische chirurgie: moleculaire
achtergrond, genetic counseling, nucleair
geneeskundige mogelijkheden, targeted
therapy, beeldgestuurde interventies en
navigatiechirurgie, kwaliteitsaspecten.

Maandag 4 februari, 8.00-17.00 uur
Weke delen tumoren, schildkliertumoren,
melanoom, thoraxchirurgie

Aansluitend diner op locatie vanaf 18.00 uur

MODULE 2, WOENSDAG 6 FEBRUARI TOT
EN MET VRIJDAG 8 FEBRUARI 2019
Woensdag 6 februari, 8.00-17.00 uur
Nieuwe ontwikkelingen in de
oncologische chirurgie: moleculaire
achtergrond, genetic counseling, nucleair
geneeskundige mogelijkheden, targeted
therapy, beeldgestuurde interventies en
navigatiechirurgie, kwaliteitsaspecten.
Donderdag 7 februari, 8.00-17.00 uur
Slokdarm-maagcarcinoom, GIST,
GE-pathologie, long/levermetastasen

Dinsdag 5 februari, 8.00- 17.00 uur
Mammacarcinoom
Woensdag 6 februari, 8.00-17.00 uur
Nieuwe ontwikkelingen in de
oncologische chirurgie: moleculaire
achtergrond, genetic counseling, nucleair
geneeskundige mogelijkheden, targeted
therapy, beeldgestuurde interventies en
navigatiechirurgie, kwaliteitsaspecten.
Donderdag 7 februari, 8.00-17.00 uur
Slokdarm-maagcarcinoom, GIST,
GE-pathologie, long/levermetastasen
Vrijdag 8 februari, 8.00-16.15 uur
Colorectaal carcinoom, niet-chirurgische
behandeling CRC, GE-pathologie, HIPEC,
robotchirurgie
Afsluitende borrel in Tiffany’s ,
Antoni van Leeuwenhoek

INFORMATIE
Locatie

Inschrijven

Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121,
1066 CX Amsterdam

U kunt zich uitsluitend inschrijven via
het digitale inschrijfformulier op www.
avl.nl/chirurgenweek (IDEAL, VISA of
Mastercard).

Bereikbaarheid
Het Antoni van Leeuwenhoek beschikt
over parkeergelegenheid. Deelnemers
aan de Chirurgenweek kunnen hier
kosteloos gebruik van maken. Kijk voor de
routebeschrijving op www.avl.nl
Het Antoni van Leeuwenhoek is goed met
het openbaar vervoer te bereiken. U kunt
vanaf station Amsterdam Lelylaan, RAI,
Zuid, Duivendrecht of Sloterdijk metro
50 nemen naar halte Heemstedestraat.
Vanaf hier is het ongeveer 10 minuten
lopen. U kunt ook tram 2 nemen richting
Nieuw-Sloten en uitstappen bij halte Johan
Huizingalaan. Vanaf Amsterdam Centraal
kunt u eveneens met tram 2 reizen.

Het inschrijfgeld bedraagt:
≈M
 edisch specialisten:
800 euro (hele week) en
600 euro (halve week)
≈F
 ellows:
700 euro (hele week) en
525 euro (halve week)
≈A
 rts-assistenten:
600 euro (hele week) en
450 euro (halve week)

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de NVvH.

Meer informatie
Voor vragen over uw inschrijving of
informatie over de Chirurgenweek kunt u
zich wenden tot Henny Buis, h.buis@nki.nl.
Uitgebreide informatie is ook te vinden op
www.avl.nl/chirurgenweek.

