
UITNODIGING

Locatie
Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121
1066 CX  Amsterdam

Bereikbaarheid
• Het Antoni van Leeuwenhoek beschikt over parkeergelegenheid. Kijk voor de 

routebeschrijving op www.avl.nl
• Ook per openbaar vervoer is het Antoni van Leeuwenhoek goed bereikbaar. 

Je kunt vanaf station Amsterdam Lelylaan, RAI, Zuid, Duivendrecht of Sloterdijk 
metro 50 nemen naar halte Heemstedestraat. Vanaf hier is het ongeveer tien 
minuten lopen. Je kunt ook tram 2 nemen richting Nieuw-Sloten en uitstappen bij 
de halte Johan Huizingalaan

Inschrijven
Je kunt je uitsluitend inschrijven via het digitale inschrijfformulier op 
www.avl.nl/agenda/2022/48ste-chirurgenweek.
Let op: de inschrijving sluit op 20-02-2022!

Betaling is mogelijk met Ideal/ Visa/ Mastercard.

Indien het AVL corona beleid het te zijner tijd niet toestaat om dit evenement 
live te laten plaatsvinden wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.

Het inschrijfgeld bedraagt: 
Hele week Halve week

Medisch Specialisten: 800 euro 600 euro 
Fellows: 700 euro 525 euro 
Arts-assistenten: 600 euro 450 euro 

Accreditatie
Accreditatie is verleend door NVvH voor maximaal 24 punten (hele week).

Meer informatie
Voor vragen kun je per e-mail contact opnemen met AVL Academie – 
Symposiumdesk: symposiumdesk@nki.nl

www.avl.nl/agenda/2022/48ste-chirurgenweek

48STE CHIRURGENWEEK
14 T/M 18 MAART 2022

 ANTONI VAN LEEUWENHOEK, AMSTERDAM



UITNODIGING

Het Antoni van Leeuwenhoek organiseert 
voor de 48ste keer een Chirurgenweek.     
We bieden een gedifferentieerd 
programma aan waarbij je kunt kiezen 
tussen een mamma-long-sarcoom-
melanoom-schildklierprogramma of een 
GE-programma.

In het Antoni van Leeuwenhoek worden alleen oncologische 
behandelingen uitgevoerd. Ons speerpunt is een op maat 
gemaakte behandeling voor elke patiënt via een multidisciplinaire 
aanpak.

Gedurende de week geven wij je 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 een ruime mogelijkheid tot interactie, discussie en 
participatie. Ook kunt u diverse MDO's bijwonen.

Op woensdag krijg je een update van de nieuwste ontwikkelingen, 
zoals bijvoorbeeld navigatiechirurgie, immuuntherapie en 
moleculaire achtergronden.
Deze dag wordt afgesloten met een gezamenlijk diner.

Wij hopen van harte je in maart 2022 tijdens de Chirurgenweek in 
ons ziekenhuis te kunnen verwelkomen.

Namens de gehele chirurgengroep,
Johanna van Sandick & Hester Oldenburg

    PROGRAMMA 48STE
       CHIRURGENWEEK
                              MAANDAG 14 T/M VRIJDAG 18 MAART 2022

 DAGELIJKS VAN 08.30 - 17.00 UUR

Maandag 14 maart
Weke delen tumoren
Schildkliertumoren 
Melanoom 
Longkanker

Dinsdag 15 maart
Mammacarcinoom

Woensdag 16 maart
Moleculaire achtergrond
Genetic counseling
Immuuntherapie
Beeldgestuurde interventies
Navigatiechirurgie

Aansluitend: diner

Donderdag 17 maart
Slokdarm-maagcarcinoom
GIST
Long- en levermetastasen

Vrijdag 18 maart
Colorectaal carcinoom
HIPEC
Advanced bekkenchirurgie

JE KUNT JE VIA DE LINK OP DE ACHTERZIJDE VAN DEZE UITNODIGING 
INSCHRIJVEN VOOR MODULE 1 (MAANDAG T/M WOENSDAG), MODULE 2 
(WOENSDAG T/M VRIJDAG) OF VOOR DE HELE WEEK (MAANDAG T/M 
VRIJDAG).


