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Mammacongres Harderwijk 

Bereikbaarheid 

Auto 

Vanuit Amsterdam ( A1) en Utrecht ( A28) via knooppunt Hoevelaken richting 

Zwolle (A28). U neemt afrit nr.12 Harderwijk-West/Ermelo. Aan het einde van de 

afrit rechtsaf richting Ermelo. Op rotonde rechtdoor richting Ermelo. Vervolgens 

ongeveer 3,5 kilometer rechtdoor rijden. Binnen de bebouwde kom van Ermelo 

gaat u bij de rotonde linksaf ( Jacobs Catslaan). Vervolgens de eerste straat links 

(Staringlaan). U ziet Heerlickheijd van Ermelo al aan uw linkerzijde. Direct links 

het parkeerterrein oprijden. 

 

Vanuit Zwolle ( A28) richting Amersfoort. U neemt afrit nr. 12 Ermelo/Putten. 

Aan het einde van de afrit linksaf richting Ermelo. Op rotonde rechtdoor richting 

Ermelo. Vervolgens ongeveer 3,5 kilometer rechtdoor rijden. Binnen de bebouwde 

kom van Ermelo gaat u bij de rotonde linksaf ( Jacobs Catslaan). Vervolgens de 

eerste straat links ( Staringlaan). U ziet Heerlickheijd van Ermelo al aan uw  

linkerzijde. Direct links het parkeerterrein oprijden.  

 

Openbaar vervoer 

NS-station Ermelo is te bereiken met de stoptrein vanaf de  

intercitystations Amersfoort en Zwolle (2 keer per uur). Op NS-station Ermelo is 

geen treintaxi aanwezig. Loopafstand vanaf het station naar Regardz Heerlickheijd 

van Ermelo bedraagt ca. 25 minuten. Vanuit station Harderwijk rijden er bussen 

naar Ermelo (lijn 101 en 105, NS-station Harderwijk kunt u bereiken met dezelfde 

stoptreinen). Stap uit bij bushalte Nassaulaan en loop richting rotonde. Vanaf hier 

volgt u de borden. De looptijd bedraagt ca. 5 minuten. 



 

  

 

Informatie 
 

Datum: 28 januari 2010 
Tijd: 09.00—17.30 uur 

 

Doelgroep: Huisartsen, chirurgen, radiologen, plastisch chirurgen,  

oncologieverpleegkundigen, nurse practitioners, oncologen (mammateam-players) 

 

Inschrijven: www.mammacongres.nl 

Voor 1 januari: 75 euro per persoon, de tweede persoon 45 euro 

Na 1 januari: 95 euro per persoon 

 

Locatie: 

Regardz Hotel Heerlickheijd van Ermelo 

Staringlaan 1 

3852 LA Ermelo 

Tel: 0341-568585 

Fax: 0341-568500 

 

Accreditatie aangevraagd: NVVP, NVNG, NIV, NVVH, NVVR, NVRO, LHV 

 

Contact: mammacongres@stjansdal.nl 

0341-463863 

 

 

 

Geachte collegae, 
 

Patiënten die met de diagnose mammacarcinoom worden geconfronteerd 

raken soms in verwarring. Zekerheden zijn weg, steun wordt gezocht. Dat kan 

zijn bij elkaar, partner, gezin, vrienden. Maar ook de dokter is van belang, de 

gespecialiseerd verpleegkundige, het hele mammateam.  

 

Maatwerk leveren we door het samenwerken met plastisch chirurgen,  

radiologen, nurse practitioners en oncologisch verpleegkundigen als  

casemanagers voor onze patiënten. Nieuwe technieken zoals de mammaprint 

worden geïmplementeerd, bestaande technieken zoals de  

schildwachtklierprocedure blijven we nauwlettend volgen. Om goede zorg te 

leveren is maatwerk nodig en aandacht voor het individu. Wat vinden  

(ex)patiënten, als zij terugblikken, steunend in het hele proces? Moeten we 

sport zo langzamerhand zien als een adjuvante behandeling? 

 

Kortom steun willen we allemaal, de patiënten omdat ze anders omvallen en 

de dokter omdat hij/zij de beste steunpilaar wil zijn, als gids in het oerwoud 

van de gezondheidszorg. 

 

Kom naar dit zeer interactieve congres in Regardz Hotel de Heerlickheijd van 

Ermelo. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mariska Scheur  Marc van Tilburg 

Ingjerd Thoresen  Roberto Tobon Morales 

Oncologisch chirurgen Harderwijk 



 

Ochtend 
 

09.00 Inschrijving 

09.20 Start/welkom  

 Opening Mariska Scheuer, chirurg St Jansdal 

 

Ochtendvoorzitter Marc van Tilburg, chirurg St Jansdal 

09.30 De huisarts: NHG standaard mammacarcinoom  

 Dr. G.H. de Bock, epidemioloog UMC Groningen 

10.00  De COV als casemanager 

 Gerda Kroon, COV St Jansdal 

10.15  De verpleegkundig specialist, rol in het mammateam 

 Aukje Does- den Heijer, MANP mammazorg Diaconessenhuis Leiden 

10.30   (Ex-)patiënten aan het woord:  

 Omgaan met werk en lichaamsbeweging 

 Bea Annot-Mekelenkamp MCM, directeur/eigenaar De Adviseursgroep, 

 schreef het boek “Kracht en ruimte voor vrouwen” 

 Sport tijdens chemo en herceptin/Rol van internet na de diagnose 

 

11.00   Koffie pauze 

 

11.30  “Effectiviteit van sporten tijdens adjuvante behandeling van   

 borstkanker” 

 Mattie Rookus/Hanna van de Waart, wetenschappelijk medewerkers 

 AVL Amsterdam 

11.45  'Arts, endorfine en lipase' 

 Dr. Ger H. Ritsema, radioloog n.p.  

12.00 Borstkanker. Een blik in het verleden 

 Prof. dr. Theo Wobbes, emeritus hoogleraar UMC St Radboud 

 

12.30—13.30 Lunch 

Programma: Ondersteuners in de spotlights 
 

Middag 
 
Middagvoorzitter M.S. Schlooz-Vries, chirurg UMC St Radboud 

13.30  Plastisch chirurgische technieken 

  Hein ter Linden, plastisch chirurg Zwolle, lid maatschap chirurgen  

  Harderwijk 

14.00  Radiologische ondersteuning 

  Chris de Jong, radioloog St Jansdal 

  Lessen voor mammateams vanuit SVOKON 

  Dr. P.E.J.M. Sallevelt, screeningsradioloog Doetinchem 

  MRI, steun bij beleid? 

  Roel Mus, radioloog UMC St Radboud  

14.45  De mammaprint, wanneer hebben we er nu echt iets aan? 

  Prof. dr. Emiel Rutgers, AVL 

 

15.15  Thee pauze 

 

16.00  De schildwachtklierprocedure, state of art 

  Rudi Roumen, chirurg Maxima Medisch Centrum Veldhoven 

16.20  “Ma-zorg”; nazorg op maat na mammacarcinoom 

  Merel Kimman, wetenschapper Maastro Clinic/Maastricht Universitair  

  Medisch Centrum  

16.40  Gemeenschappelijk medisch consult als instrument bij de follow up 

  Willemien Bronckhorst, nurse practitioner St Jansdal 

16.50  Berichten uit San Antonio 

  Birgit Vriens, Medisch oncoloog MUMC+ 

 

17.15  Borrel 

  Tijdens de borrel is er een presentatie van Nella Croese, psychologe  

  St Jansdal 

  “Kunst bij de verwerking van kanker” 


