
 

 

Inleiding 

Kanker in de zwangerschap komt voor bij 1 op de 1.000 tot 

1.500 zwangere vrouwen. Jaarlijks gaat het om ongeveer 

180-300 Nederlandse vrouwen. De verwachting is dat dit 

aantal de komende jaren toeneemt. Toch blijft het relatief 

zeldzaam en zien hulpverleners maar heel af en toe een 

zwangere met kanker. Daarom werd in 2012 de landelijke 

Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap opgericht in 

Nederland. Deze groep bestaat uit een multidisciplinair 

team van kinderartsen, gynaecologen, chirurgen, 

radiotherapeuten, internist-oncologen, kinderoncologen en 

hematologen van verschillende academische en algemene 

ziekenhuizen in Nederland. De adviesgroep heeft als doel 

de kennis over kanker in de zwangerschap te vergroten en 

de behandeling hiervan te verbeteren. In dit symposium 

zullen we casus bespreken die in de afgelopen jaren 

besproken zijn en zal een aantal presentaties worden 

gegeven door specialisten uit verschillende vakgebieden. 

 

Voor wie 

Gynaecologen, medisch oncologen, perinatologen,  

 

Accreditatie 

Accreditatie is toegekend door de NIV, NVOG, NVRO, 

NVvH en de VKGN.  
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Symposium 

 

Programma 
15.00 uur Opening 

Christianne Lok 

Gynaecoloog-oncoloog Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 

15.05 uur AKZ en zijn adviezen 

Lia van Zuylen 

Internist-oncoloog Erasmus MC 

15.15 uur Casus 1 

Ingrid Boere  

Internist-oncoloog Erasmus MC 

15.25 uur NIPT en kanker in de zwangerschap. Waar staan we? 

Femke de Vries 

Laboratoriumspecialist klinische genetica Erasmus MC 

15.45 uur Casus 2 

Christianne de Groot 

Perinatoloog Amsterdam UMC 

15.55 uur Fertiliteitspreservatie kanker in de zwangerschap 

Ina Beerendonk 

Gynaecoloog Radboud UMC 

16.15 uur Casus over mammacarcinoom  en G-CSF 

Claudia Berends 

Medical intern Amsterdam UMC, locatie AMC 

16.25 uur Perioperatieve zorg rondom oncologische chirurgie in de zwangerschap 

Aletta Houwink Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 

Anesthesioloog-intensivist 

16.45 uur Vragen / Discussie 

17.30 uur Sluiting 

 

Praktisch 
 

Kosten 

€ 0,00 per persoon 

 

Aanmelden 

akz@nvog.nl 

 

Annulering 

nvt 

 

Inlichtingen 

akz@nvog.nl 

 

Adres 

Antoni van Leeuwenhoek 

(Volg de bordjes in de hal) 

Plesmanlaan 121 

1066CX Amsterdam 

 


