
Nu te bekijken

Van alle zeldzame kankersoorten in Nederland 
bevindt zich 22% in het hoofd-halsgebied en 
11% in de thorax. Prof. dr. Ad Verhagen, prof. 
dr. Carla van Herpen en dr. Robin Cornelissen 
vertellen u over de diagnostiek en behandeling 
van tracheacarcinoom, speekselkliercarcinoom 
en mesothelioom en bespreken met moderator 
prof. dr. Thijs Merkx de uitdagingen en 
ontwikkelingen bij deze zeldzame tumortypen.

DEEL 1
Zeldzame hoofd-hals- en 
thoraxtumoren

Nu te bekijken

Endocriene tumoren

In dit deel geven experts een overzicht 
van de diagnostiek en behandeling 
van schildklierkanker, paraganglioom 
en bijnierschorscarcinoom. 

DEEL 2

Nu te bekijken

Zeldzame tumoren van het 
spijsverteringskanaal

In dit programma staan 
anuscarcinoom, hepatocellulair 
carcinoom en galwegtumoren 
centraal.

DEEL 3

Nu te bekijken

Fusiegen-gerelateerde 
tumoren

In dit laatste deel van de serie spreekt 
een expertpanel over tumoren met 
targetable genfusies bij kinderen en 
volwassenen en over de details van 
fusiegendetectie.

DEEL 5

Nu te bekijken

Zeldzame melanomen en 
huidtumoren

In dit deel worden alle ins en outs 
besproken van zeldzame huidtumoren, 
Merkelcelcarcinoom en oogmelanoom.

DEEL 4

MEDtalks is een online uitgever/platform en Europees leider op het gebied van 
geaccrediteerde e-learnings en informatieve videoproducties voor en door medisch 

professionals.

Deze serie  valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks.

Deze serie komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door 
hoofdsponsor MSD en Bayer, Eisai, Incyte, Ipsen, Janssen en Roche.

BEKIJK DE SERIE

BEKIJK DE SERIE

Vijfdelige serie
Focus op zeldzame kanker

Doelgroep & 
Accreditatie

Samen met het Dutch Rare Cancer Platform en de Nederlandse Vereniging voor 
Medische Oncologie brengen wij u een vijfdelige serie over zeldzame kanker. 

Wist u dat patiënten met zeldzame kanker gemiddeld een slechtere 
overleving hebben dan patiënten met niet-zeldzame kanker? 

En dat deze overleving de afgelopen 20 jaar ook nauwelijks is verbeterd? Het Dutch Rare 
Cancer Platform zet zich in om de kwaliteit van zorg en uitkomsten voor deze patiënten 
te verbeteren door middel van optimale diagnostiek, verhoogde deelname aan klinische 
studies en tijdige juiste behandeling.

In deze serie bieden experts u handvatten voor de diagnostiek en behandeling van een 
aantal specifieke zeldzame tumortypen en bespreken zij de uitdagingen en oplossingen die 
bestaan rond zeldzame kanker. 

Deze serie is gericht op alle medisch specialisten die te maken 
(kunnen) krijgen met zeldzame kanker.
Accreditatie zal voor de gehele serie worden aangevraagd bij NIV, NvVH, 
NVRO en VSR. Per deel wordt beoordeeld of er aanvullende aanvragen 
zullen worden gedaan.

https://www.medtalks.nl/zeldzamekanker-deel1?utm_source=vakvereniging&utm_medium=flyer
https://www.medtalks.nl/zeldzamekanker-deel2?utm_source=vakvereniging&utm_medium=flyer
https://www.medtalks.nl/zeldzamekanker-deel3?utm_source=vakvereniging&utm_medium=flyer
https://www.medtalks.nl/zeldzamekanker-deel5?utm_source=vakvereniging&utm_medium=flyer
https://www.medtalks.nl/zeldzamekanker-deel4?utm_source=vakvereniging&utm_medium=flyer
https://www.medtalks.nl/zeldzamekanker?utm_source=vakvereniging&utm_medium=flyer
https://www.medtalks.nl/zeldzamekanker?utm_source=vakvereniging&utm_medium=flyer
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