
 

 

 

 

UITNODIGING THEMABIJEENKOMST LATE RADIATIESCHADE  

voor patiënten, hun naasten, zorgverleners en andere belangstellenden 

DATUM: 20 september 2022   

Tijd:  13.00-17.00 uur  

LOCATIE: UMC Utrecht HEIDELBERGLAAN 100, Q-gebouw Auditorium 

Bij de behandeling van hoofd-halstumoren neemt radiotherapie (bestraling) een belangrijke plaats in. 

Helaas lukt het niet altijd schade te voorkomen en heeft de patiënt soms langdurig last van 

vervelende gevolgen van de bestraling. Zo kunnen ernstige klachten ontstaan die moeilijk te 

behandelen zijn. 

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) en de Utrechtse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren 

(UWHHT) organiseren tijdens de Make Sense Campagne op dinsdagmiddag 20 september 

gezamenlijk een themabijeenkomst over late radiatieschade, het voorkomen van deze schade, de 

behandeling van deze schade en de gevolgen van de schade op het dagelijks leven. Ook komen 

ervaringsdeskundigen aan het woord.  

De Make Sense campagne, een initiatief van de Europese Hoofd-Hals vereniging (EHNS), streeft naar 

een groter bewustzijn van hoofd-halskanker. Hierdoor kunnen de behandelingsresultaten en kansen 

op genezing voor patiënten met hoofd-halskanker verbeteren.  

De middag staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen tussen en met lotgenoten en 

zorgprofessionals. 

 

De bijeenkomst is digitaal te volgen. Er is dan geen mogelijkheid om actief mee te doen.  

U kunt zich aanmelden voor de Themamiddag UMC Utrecht door een mail te sturen naar 

themamiddagumcu@pvhh.nl of door contact op te nemen met ons Infocentrum op  

tel: 030 - 232 14 83. 

Vermeld daarbij: 

 naam  

 aantal personen 

 is aanwezig in het UMCU / wil digitaal volgen (een van de twee noemen) 
Alle informatie vindt u ook op www.pvhh.nl/ervaringen-delen/kom-in-contact/themabijeenkomsten   

 

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 16 september. 

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze interessante middag. 

 

P.R. Roelfzema-Geurtsen                                    Prof.dr. Remco de Bree 

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS               Utrechtse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren 

mailto:themamiddagumcu@pvhh.nl
http://www.pvhh.nl/ervaringen-delen/kom-in-contact/themabijeenkomsten


  

 

Programma  

  

13.00 uur:  Inloop met koffie en wat lekkers 

13.30 uur:  Welkomstwoord en introductie 

13:40 uur:  Voorkomen van late radiatieschade (=bestralingsschade) door 

                     Ernst Smid, radiotherapeut 

13.55 uur:  Osteoradionecrose (= het afsterven van het bot door bestraling) 

                     door François Dieleman, kaakchirurg/hoofd-halschirurg 

14.10 uur:  De dysfunctionele larynx (= schade in het strottenhoofd waardoor er 

                     problemen zijn met het slikken en/of spreken) en chirurgie na 

                     radiotherapie door Weibel Braunius, KNO-arts/hoofd-halschirurg 

14.25 uur:  Hyperbare zuurstoftherapie (= een behandeling waarbij het 

                    zuurstofgehalte in het bloed wordt verhoogd. Hierdoor genezen wonden 

                    sneller) door Tom Schneider van de Da Vinci kliniek 

14.40 uur:  Pauze 

15.00 uur:  Wat kan de patiëntenvereniging betekenen voor de (ex)-patiënt? 

                     door Bianca Kruize, bestuurslid PVHH 

15:15 uur:  Patiëntervaring Antoinette van Keulen 

15.30 uur:  Patiëntervaring 2  

15:45 uur:  Vragen en discussie 

16:00 uur:  Afsluiting met een hapje en een drankje 

17:00 uur:  Einde bijeenkomst 

 

 

 

De ‘Make Sense’ campagne en “awareness-week”, georganiseerd door de Europese Hoofd-Hals 

vereniging (EHNS), streeft naar een groter bewustzijn van hoofd-halskanker. Hierdoor kunnen de 

behandelingsresultaten en kansen op genezing voor patiënten met hoofd-halskanker verbeteren.  

 


