
THEMASYMPOSIUM SONCOS 
‘NIEUWE UITDAGINGEN IN DE ONCOLOGISCHE ZORG’  

Woensdagmiddag 28 september 2016
HOTEL KAREL V, UTRECHT

Algemene informatie

Datum
Woensdagmiddag 28 september 2016
13.30 – 17.45 uur

Locatie
Grand Hotel Karel V
Geertebolwerk 1
3511 XA Utrecht
Tel 030 233 7555

Het Grand Hotel Karel V ligt op loopafstand van het Centraal Station Utrecht.

Doelgroep
Alle medisch specialisten en beleidsmedewerkers betrokken bij de zorg voor 
kankerpatiënten.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) 
voor alle medisch specialisten inclusief: NIV, NVvH, NVRO, NVALT

Inschrijving
Voor medisch specialisten en beleidsmedewerkers is deelname aan het symposium 
kosteloos. U kunt zich online inschrijven via www.soncos.org of via de 
congreskalender op www.congresscare.com.
Inschrijvingen worden beperkt tot 110 deelnemers en worden op volgorde van 
binnenkomst behandeld. Deelnemers die zich vóór 23 september 2016 inschrijven 
ontvangen een bevestiging en routebeschrijving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het symposium secretariaat:

Congress Care  

   

Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
Tel 073 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com



Zeer geachte collega’s, 

Woensdagmiddag 28 september organiseert SONCOS een themamiddag rondom 
nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn voor de volgende versies van het 
SONCOS normeringsrapport. 

Allereerst wordt een beeld van kwaliteit geschetst vanuit het perspectief van de 
patiënt. 
Vervolgens worden de ontwikkelingen van de immunotherapie beschreven aan de 
hand van enkele voorbeelden, gevolgd door discussie over bijpassende SONCOS 
normen.
Na een korte pauze komt de visie van de NVRO, NVMO en NVCO op een aantal 
belangrijke onderwerpen van netwerkvorming binnen de oncologische zorg aan 
bod.
Tenslotte wordt de opvolging van de SONCOS normen besproken: wat doen we met 
de uitkomsten?

Graag nodigen we u uit om deze middag op interactieve wijze bij te wonen. 
Uw bijdrage aan de discussie wordt zeer gewaardeerd.

Namens het SONCOS bestuur,

Michel Wouters, chirurg oncoloog
Carla van Herpen, medisch oncoloog
Marcel Verheij, radiotherapeut-oncoloog

Woensdagmiddag 28 september 2016

Programma

13.00 Ontvangst met lunch

13.30  Kwaliteit vanuit het perspectief van de patiënt en de dokter:  
wie profiteert? 

 Immunotherapie en SONCOS-normering: nu en straks!

14.00 Organisatie immunotherapie bij Melanoom

14.10 Organisatie immunotherapie bij Longkanker

14.20 Organisatie immunotherapie bij Nierkanker

14.30 Echelonering van immunotherapiezorg: toekomstvisie vanuit de NVMO  

14.45 Discussie: welke SONCOS-normen passen hierbij?

15.15 Pauze

  Netwerkvorming in de oncologische zorg: normen per locatie of per 
netwerk?

15.45 Operaties in een netwerk kun je (niet) optellen? 

16.00 Chemoradiatie wel/niet op één locatie? 

16.15 PARP-remming in een centrum of een netwerk? 

16.30 Discussie

17.00 Kwaliteitsnormen en –registraties: wat doen we met de uitkomsten?

17.15 Discussie

17.45 Afsluiting met borrel en hapjes


