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U kunt online inschrijven via
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Aan de deelnemers wordt op 21 maart een eigen 
bijdrage gevraagd ter hoogte van 15 euro ter 
dekking van een deel van de te maken kosten.
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Kom binnen en leer alles over
hersentumoren op deze
educatieve publieksdag

Zaterdag 21 maart 2020
De Landgoederij, Bunnik
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Datum: Zaterdag 21 maart 2020
Locatie: De Landgoederij
 Camminghalaan 30, te Bunnik

Op zaterdag 21 maart 2020 organiseren Stichting 
Hersentumor.nl, de LWNO (Landelijke Werkgroep 
Neuro-Oncologie), de Hersentumor contactgroep 
Hersenletsel.nl en het Hersentumor fonds een 
Publieksdag Hersentumoren in de Landgoederij te Bunnik. 
 
Ook dit jaar hebben we weer vooraanstaande, deskundige 
zorgverleners en wetenschappers bereid gevonden om – 
net als alle andere betrokkenen – belangeloos een bijdrage 
te verlenen aan deze publieksdag. Zij zullen de meest 
recente inzichten in de behandeling van hersentumoren  
presenteren. 
 
Daarnaast is er mede aan de hand van een aantal 
persoonlijke ervaringen aandacht voor allerlei vragen die bij 
de behandeling van patiënten met een hersentumor vaak 
voorkomen.

Programmacommissie: 
• dr. Jan Heimans 
 emeritus hoogleraar neurologie, UMC, Amsterdam
• dr. Jacoline Bromberg 
 neuroloog, ErasmusMC, Rotterdam 
• dr. Joost Verhoeff 
 radiotherapeut, UMC Utrecht

Organisatiecommissie:
• Aart den Hartog 
• Ester de Graaf
• Jelle de Vries
• John de Bruin 
• Marlou van de Kar
 
Informatie over de publieksdag:
• website: www.hersentumor.nl/publieksdag/
• e-mail: publieksdag@hersentumor.nl

Verdere informatie: 
• www.hersentumor.nl
• www.neurologie.nl/publiek/nvn/werkgroepen/ 
 neuro-oncologie/
• www.hersenletsel.nl
• www.hersentumorfonds.nl
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Ochtend

09.30 Ontvangst met koffie/thee
 Dagvoorzitter dr. Jan Heimans,     
 emeritus hoogleraar neurologie, 
 UMC, Amsterdam  

10.00 Opening door voorzitter LWNO 
 dr. Walter Taal, neuroloog, 
 ErasmusMC, Rotterdam

10.05 Introductie
  Hersentumoren - de basis     
  dr. Walter Taal, neuroloog, 
 ErasmusMC, Rotterdam

10.25 Oorzaken van hersentumoren
  Wat kan ik er zelf aan doen? 
  dr. Annette Compter, neuroloog, 
 Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam

10.45 Neurochirurgie
  Techniek of handvaardigheid?
  dr. Arnaud Vincent, neurochirurg,                
  ErasmusMC, Rotterdam

11.05 Discussie en vragen

11.15 Koffie/thee

11.40 Radiotherapie
  Veelbelovende ontwikkelingen: protonentherapie
 dr. Jaap Zindler, radiotherapeut,
 Holland PTC

12.00 Persoonlijk verhaal

12.20 Discussie en vragen

Programma



Middag

12.30 Lunchpauze

13:30 Themasessies
 - Meningeomen 
   dr. Tatjana Seute, neuroloog, 
   UMC Utrecht

  - Rouwverwerking 
   Marinus van den Berg, geestelijke verzorger/ pastor  
   met emeritaat

 - Epilepsie - eerste hulp bij aanvallen en leven met  
   epilepsie 
   Ilse Vosman, verpleegkundig specialist, 
   UMC Utrecht
   
14:30 Koffie/thee

15.00 Immuuntherapie
 Barrières bij hersentumoren? 
  prof. dr. Jolanda de Vries, tumor immunoloog,              
  RadboudUMC, Nijmegen
 
15.20    Cognitie    
 Waarom denken soms moeilijker gaat  
 met een hersentumor 
 dr. Linda Douw, neuropsycholoog,
 UMC, Amsterdam

15.40 Discussie en vragen

15.50 Reflectie op de dag en afsluiting door de   
 dagvoorzitter

Programma onder voorbehoud van evt. wijzigingen.


