Vijfde nationale symposium voor
survivors van kinderkanker

LATER voor LATER
1 oktober 2016, Corpus, Oegstgeest

Uitnodiging
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het vijfde nationale symposium voor
survivors van kinderkanker. Het eerste lustrum!
Het symposium wordt georganiseerd door SKION LATER (SKION: Stichting
KInderOncologie Nederland, LATER: LAngeTERmijneffecten na kinderkanker) samen
met het Tom Voûte Fonds/KiKa, Fonds Nuts Ohra en VOX, afdeling van de VOKK.
Op het symposium willen we goede informatie geven over mogelijke
langetermijneffecten van kinderkanker, SKION LATER en de LATER poliklinieken. Het
symposium is bedoeld voor overlevers van kinderkanker, maar ook partners, ouders
en andere betrokkenen zijn welkom (maximaal twee per persoon). Aan het eind
van het symposium is er een informeel gedeelte waarin u persoonlijke vragen kunt
stellen aan LATER-experts en met andere survivors in contact kunt komen. Het vijfde
symposium heeft als thema “samen vooruit”, aan bod komen alle onderwerpen die
met medisch wetenschappelijk onderzoek te maken hebben. Ook zullen de eerste
resultaten van de landelijke SKION LATER Studie worden besproken.
SKION LATER zet zich in voor optimale patiëntenzorg en betere voorlichting
voor survivors van kinderkanker. Daarnaast coördineert SKION LATER het
wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht naar langetermijneffecten van
kinderkanker. SKION LATER werkt nauw samen met VOX, het netwerk van survivors
in Nederland. Meer informatie over de grote landelijke studie vindt u op:
http://www.skionlaterstudie.nl/studie/
Het organisatiecomité: Jaap den Hartogh, Nynke Hollema, Leontien Kremer, Heleen
van der Pal (vz) en Andrica de Vries.
Het symposium is mogelijk gemaakt
door financiële ondersteuning van

De congresfaciliteiten worden
kosteloos ter beschikking gesteld
door Corpus Congress Centre

Programma

Dagvoorzitter: Inge Diepman

13.30 - 14.00

Inloop, registratie, koffie &thee

14.00 - 14.15

Welkom bij LATER

Inge Diepman, Heleen van
der Pal (internist) en Jaap den
Hartogh (voorzitter VOX)

14.15 - 14.30

Wetenschappelijk onderzoek
LATER

Leontien Kremer (voorzitter
SKION LATER)

14.30 - 15.00

Meedoen is belangrijker dan
winnen

Ellen Kilsdonk (onderzoeker),
Cherine Mathot (survivor),
interview Inge Diepman

15.00 - 15.20

Wat betekent het LATERonderzoek voor nieuwe
kinderen met kanker?

Auke Beishuizen (kinderoncoloog)

15.20 - 15.30

Paneldiscussie
o.l.v. Inge Diepman

Leontien Kremer, Cherine Mathot,
Sebastian Neggers, Jacques
Neefjes (KiKa), Eline van der
Meulen (jongerenpanel Fonds
NutsOhra)

15.30 - 16.00

Pauze
Resultaten wetenschappelijk onderzoek

16.00 - 16.20

Te dik – te dun

Sebastian Neggers (internist) en
Patricia Slavenburg (survivor)

16.20 - 16.40

Opnieuw kanker?

Jop Teepen (onderzoeker),
Frederieke Cornelis (survivor)

16.40 - 17.00

Pak van m’n hart

Lieke Feijen (onderzoeker) en Inge
Koning (survivor)

17.00 - 17.10

Samen vooruit!

Inge Diepman

17.10 - 19.00

Informeel samenzijn

Deelnemers en experts

Praktische informatie
Locatie
CORPUS Congress Centre
Willem Einthovenstraat 1
2342 BH Oegstgeest
Aanmelding
Aanmelding is verplicht en kan via de websites: www.skionlater.nl en www.vokk.nl.
Daar vindt u, naast meer informatie, ook een link naar de registratiepagina. Na
succesvolle registratie ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Deelname is gratis. Elke
survivor mag twee gasten meenemen. Mocht u zich aangemeld hebben en toch
niet kunnen komen, dan dit graag doorgeven via vox@vokk.nl. Er zijn 500 plaatsen
beschikbaar.
Organisatie en informatie
SKION LATER (www.skionlater.nl), Tom Voûte Fonds/KiKa (ww.kika.nl/tomvoutefonds),
Fonds Nuts Ohra (www.fondsnutsohra.nl ) en VOX, afdeling van de VOKK (www.vokk.nl)
Bereikbaarheid Corpus Congress Centre
Met het openbaar vervoer
CORPUS is met het openbaar vervoer goed te bereiken. Er zijn diverse
reismogelijkheden. Een overzicht vindt u op: http://www.corpusexperience.nl/nl/
corpus-congress/contact/route-ov-corpus-congress-centre
Met de auto
CORPUS ligt aan de A44 in Oegstgeest. De Willem Einthovenstraat wordt
waarschijnlijk niet door ieder navigatiesysteem herkend. Wanneer dit bij u het
geval is, vult u dan het volgende adres in: Ingenieur G. Tjalmaweg, Leiden. Meer
informatie vindt u op: http://www.corpusexperience.nl/nl/corpus-congress/contact/
route-naar-corpus-congress-centre
Parkeren
Onder het gebouw bevindt zich een parkeergarage (125 plaatsen). In de nabije
omgeving van CORPUS (5 minuten loopafstand) bevindt zich voldoende overige
parkeergelegenheid.

