
Datum
Vrijdag 29 januari 2021, van 12:00 tot 17:00 uur. 

Inschrijfgeld
De deelnamekosten zijn: € 25,- per persoon.

Deelname
Deelname is dit jaar online vanuit Amsterdam UMC.

Registratie
Inschrijving is uitsluitend mogelijk via: www.epgs.nl
U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving met alle details.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&VN en het Verpleegkundig 
Specialisten Register.

Certifi caat
Een certifi caat wordt na afl oop van het congres per e-mail aan de deelnemers verstuurd.

Inlichtingen 
Voor vragen over de inschrijving kunt u zich wenden tot:
EPGS, telefoon: 020 566 64 68/39 26, epgs@amsterdamumc.nl 
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ALGEMENE INFORMATIE



Het Gastro Enterologisch Oncologisch congres van GIOCA wordt dit jaar 
voor de 10e maal georganiseerd. Een ongelofelijke mijlpaal, waar wij als 
team zeer trots op zijn. Nu extra feestelijk i.v.m. de vorming van het  
Amsterdam UMC en de samenwerking met het Cancer Center Amsterdam 
(CCA). 

Het GIOCA congres biedt een platform om met elkaar ervaringen uit te 
wisselen uit de eigen praktijk, verbeter projecten met elkaar te delen en 
samenwerking te zoeken. Maar bovenal een plek om nieuwe ontwikkelin-
gen te delen die momenteel gaande zijn binnen de GE oncologische zorg. 
Nu helaas door alle ontwikkelingen rondom het COVID-19, zijn wij ge-
noodzaakt dit congres online te organiseren. Maar wat fijn dat wij op deze 
wijze toch met iedereen in contact kunnen treden en jullie op de hoogte 
kunnen houden.

Een online congres vraagt om een betrokken houding van alle deelne-
mers. Wij gaan jullie actief bevragen naar de aanwezige kennis. Sprekers 
gaan tijdens de sessies de interactie met de deelnemers aan, door vragen 
te stellen om te horen waar de kennis ligt en is er de mogelijkheid om via 
de chat vragen te stellen. Op deze wijze kunnen wij toch weer voor een 
mooi inhoudelijk programma zorgdragen en daarmee ook accreditatie 
aanvragen voor dit congres.

Het 10e verpleegkundig congres GE-oncologie zal zich naast de nieuwe 
ontwikkelingen binnen de oncologische GE ziekten, ook richten op de 
COVID-19 pandemie en de gevolgen daarvan binnen de GE-oncologie. De 
sprekers nemen daarbij voorbeelden uit de praktijk waarbij uw actieve  
bijdrage gevraagd wordt. Naast behandelmogelijkheden, wordt ook 
gekeken naar de gevolgen van een juiste voorbereiding op een behande-
ling en rol van de mantelzorger hierin.

Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met de Tumorwerk-
groep GE van de V&VN Oncologie en CCA. 

Wij willen jullie van harte uitnodigen om deel te nemen aan dit digitale 
congres op 29 januari 2021.

Met vriendelijke groet, namens het hele team G.I.O.C.A.

Annuska Schoorlemmer

12.00 Welkom + kennistoets
 Annuska Schoorlemmer, MSc, Verpleegkundig specialist, Amsterdam UMC

12.15 Gevolgen maligne diagnoses en behandelingen tijdens  
 COVID-19  pandemie  
 Mw. Lydia v.d. Geest, IKNL en Prof. Dr. Geert Kazemier, Chirurg, Amsterdam UMC

SESSIE I COLORECTAAL CARCINOOM

12.35 Bevolkingsonderzoek darmkanker tijdens COVID- pandemie: 
 stand van zaken
 Prof. Dr. Evelien Dekker, MDL-arts, Amsterdam UMC

12.55 Poliepen in de darm: endoscopie versus chirurgie
 Dr. Barbara Bastiaansen, MDL arts, Amsterdam UMC

13.15 Laatste ontwikkelingen bij coloncarcinoom of HIPEC
 Dr. Jurriaan Tuynman, Chirurg, Amsterdam UMC

13.35-13.40 Pauze

SESSIE II PANCREASCARCINOOM

13.40 Nieuwe behandelingsmogelijkheden bij het 
 pancreascarcinoom
 Dr. Hanneke Wilmink, Medisch oncoloog, Amsterdam UMC

14.00 Totale pancreatectomie en de kunstalvleesklier
 Prof. Dr. Marc Besselink, Chirurg, Amsterdam UMC en 
 de heer Robin Koops, CEO Inreda Diabetic, Goor

14.20 Pancreasenzymen en vitamine deficiënties
 Mw. Charlotte v.d. Bosch, Msc, Diëtiste, Amsterdam UMC
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14.40-14.55 Pauze

SESSIE III INNOVATIEVE PROJECTEN

14.55 Post operatieve kwaliteit van leven. 
 Mantelzorgproject (ARTIS trial)
 Dr. Anne Eskes, Senior onderzoeker verpleegkundige zorg, Chirurgie, 
 Amsterdam UMC

15.15 Rehabilitatie: pre en post operatief: rol verpleegkundige en
 patiënt
 Dr. Joost Klaasen, Chirurg, UMC Groningen

15.35 Oncologische follow up schema’s en methoden; 
 Lessen uit de COVID-19 pandemie
 Mw. Esther Barsom, Videoconsult team, Amsterdam UMC

SESSIE IV SLOKDARMCARCINOOM

15.55 Anatomie van de slokdarm / maag
 Dr. Wietse Eshuis, Chirurg, Amsterdam UMC

16.10 T1 tumoren in de slokdarm: is aanvullende chirurgie nu
 echt nodig?
 Dr. Roos Pouw, MDL arts, Amsterdam UMC

16.30 Meest voorkomende problemen na slokdarm en maag chirurgie
 Dr. Susan Gisbertz, Chirurg en 
 Loes Noteboom, MSc, Verpleegkundig specialist, Amsterdam UMC

16.50-17.00 Eind toets + afsluiting

Polikliniek Gastro Intestinaal Oncologisch
Centrum Amsterdam (G.I.O.C.A.)


