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Diakonessenhuis en het Meander Medisch Centrum werken als één regionaal team samen binnen
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19:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

19:30 uur
Welkom
		Carlo Schippers, verpleegkundig specialist

Uitnodiging informatiebijeenkomst
19:40
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Slokdarm- en maagkanker in één team behandelen
alvleesklieraandoeningen
Prof. dr. Richard van Hillegersberg, chirurg en dr. Paul de Jong, internist-oncoloog
Het cardiacarcinoom is een voorbeeld van waarom slokdarm- en maagcarcinomen in 		
(pancreas)
één team behandeld horen te worden. Het cardiacarcinoom zit op de overgang van de
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vermindering van vermoeidheid en verbetering van de conditie en kwaliteit van leven. De
resultaten hiervan worden met u gedeeld.
Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen de zorgverleners u meer over chirurgie, chemotherapie en het
leven met alvleesklierkanker en alvleeskliercysten. Er is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen tijdens
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Antwoordnummer 8419
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21.30 uur
Afsluiting
12:45 uur

Ontvangst met koffie en thee

13:00 uur

Welkom
Dr. Robert Verdonk, Maag-Darm-Lever arts

13:10 uur

Robotoperaties: afwijkingen aan de alvleesklier
Prof. dr. Quintus Molenaar, chirurg
Robotchirurgie heeft een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt. Binnen het RAKU
worden jaarlijks ruim 45 van de 120 alvleesklieroperaties met de robot uitgevoerd. Dit lijkt
niet veel, maar toch is het RAKU één van de grootste behandelcentra die deze techniek
toepast in Nederland. Hoe werkt de robot en wat heeft de patiënt er aan? Dr. Molenaar
geeft hier op boeiende wijze antwoord op.

Praktische informatie
Collegezaal Blauw bevindt zich vlakbij de hoofdingang van het UMC Utrecht. Als u
Uitnodiging
informatiebijeenkomst
bij de hoofdingang binnenkomt, gaat u linksaf. Volg de borden collegezalen. Na circa
100 meter is aan de linkerkant de hal waar de collegezalen aan grenzen, hier 		
alvleesklieraandoeningen
ontvangen we u met koffie en thee.  
Parkeren		 U kunt parkeren bij het UMC Utrecht, de kosten hiervan zijn € 1,80 per uur
(pancreas)
Routebeschrijving
		
		

Kosten		Deelname aan deze avond is gratis
Op 21 maart 2019 organiseert het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht een informatiemiddag voor
patiënten en hun naasten over alvleesklierkanker en alvleeskliercysten.
Wanneer u specifieke vragen heeft voor ons panel kunt u ons mailen: v.j.m.naus@umcutrecht.nl
De behandeling van alvleesklierkanker en alvleeskliercysten is vaak complex en vereist specialistische zorg
door een expertteam. Artsen en verpleegkundig specialisten van het UMC Utrecht, het St. Antonius
Ziekenhuis en het Meander Medisch Centrum werken als één regionaal team samen binnen het RAKU om
patiënten de best mogelijke zorg te bieden en een betere genezingskans. Het Diakonessenhuis en
Ziekenhuis Rivierenland participeren ook in deze samenwerking.
Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen de zorgverleners u meer over chirurgie, chemotherapie en het
leven met alvleesklierkanker en alvleeskliercysten. Er is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen tijdens
de ‘speeddate’.
Datum en tijd

Donderdag 21 maart 2019 van 13:00 – 15:15 uur
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…………………………………………………………………
….…………………………………………………………………..................
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Ik wil graag de publiekslezing
slokdarm- en maagkanker bijwonen op dinsdag 28 januari 2020 en ik meld mij
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Met hoeveel personen komt u (inclusief uzelf?): .............................................................................................
Uw aanmelding is tevens een plaatsreservering en wordt door ons niet schriftelijk bevestigd. Mocht u
onverhoopt verhinderd zijn dan ontvangen wij graag een afmelding.
Telefoon:					.............................................................................................
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Robotoperaties: afwijkingen aan de alvleesklier
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Prof. dr. Quintus Molenaar, chirurg
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Robotchirurgie heeft een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt. Binnen het RAKU
3500 VW Utrecht
worden jaarlijks ruim 45 van de 120 alvleesklieroperaties met de robot uitgevoerd. Dit lijkt
niet veel, maar toch is het RAKU één van de grootste behandelcentra die deze techniek
toepast in Nederland. Hoe werkt de robot en wat heeft de patiënt er aan? Dr. Molenaar
geeft hier op boeiende wijze antwoord op.

