
 

 

 

 

UITNODIGING INFORMATIEMIDDAG SINONASALE TUMOREN  

voor patiënten, hun naasten en zorgverleners 

DATUM: 7 NOVEMBER 2017 

LOCATIE: ERASMUS MC ROTTERDAM 

’S GRAVENDIJKWAL 230, COLLEGEZAAL C-113 

 

 

Sinus kankers, nasale kanker en voorste schedelbasis kanker zijn meestal afkomstig uit de kaakholte, 

de neusholte en de ethmoid sinus. Vroege diagnose en multimodaliteit therapie is de sleutel tot een 

succesvolle behandeling van deze tumoren.  De aanbevolen behandeling is de benadering die 

patiënten zowel de hoogste kans op genezing en de beste levenskwaliteit biedt.  

Tijdens de behandeling staat alles in het teken van overleven. Als die periode voorbij is, kunnen de 

ervaringen bezinken. Mensen komen vaak dan pas toe aan verwerking van wat zij hebben 

meegemaakt. De ziekte en de behandeling ervan kunnen vaak een grote en of blijvende invloed op 

het dagelijks leven hebben. Daarom is het na de behandeling meestal niet makkelijk om het gewone 

leven weer op te pakken. 

Zowel binnen als buiten het ziekenhuis kunnen verschillende zorgverleners en organisaties patiënten 

en naasten begeleiding bieden. In eerste instantie vaak al bij de behandelend arts en of de 

oncologisch verpleegkundige, maar ook kan er doorverwezen worden naar bijvoorbeeld een medisch 

maatschappelijk werker of een psycholoog. Ook ervaren mensen vaak steun van lotgenoten die 

herkenning en erkenning bij elkaar kunnen de vinden. 

De patiëntenvereniging HOOFDHALS is er voor alle mensen die hoofd-halskanker hebben (gehad) en 

hun naasten. Zij weet waar patiënten voor komen te staan als ze plotseling deze diagnose te horen 

krijgen. Zij bieden ondersteuning via voorlichting en lotgenotencontact. Tijdens deze bijeenkomst 

organiseert de Patiëntenvereniging HOOFD HALS, in nauwe samenwerking met het Erasmus MC, 

afdeling KNO/ Hoofd Hals Chirurgie een informatiemiddag over de ziekte, de behandeling en de 

consequenties ervan op het dagelijks leven van mensen. De middag staat in het teken van het 

uitwisselen van ervaringen tussen en met lotgenoten en zorgprofessionals. 

Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u dit voor 5 november 2017 doorgeven via mail: 

info@pvhh.nl 

Wij hopen u te mogen ontvangen op deze interessante middag. 

Dhr. R. Burdorf      Dr. J. Hardillo 

Patiëntenvereniging HOOFDHALS   Erasmus MC KNO/ Hoofd Hals chirurgie 

 

mailto:info@pvhh.nl


Uitnodiging informatiemiddag 

 

Behandeling en kwaliteit van leven 

bij mensen met sinonasale tumoren 

 

Dinsdag 7 november 2017 

Erasmus MC Rotterdam, Collegezaal C-113 

 

 

13.00   Inloop met koffie / lekkers 

13.30   Welkomstwoord Prof. Baatenburg de Jong,  afdelingshoofd KNO 

13:40   Medische behandelingen door Dr. Hardillo 

14:00   Ondersteunende behandelingen door H. Molenaar 

14:15   De patiëntenvereniging HOOFD-HALS door Rob Burdorf 

14.30 Pauze 

14:50 Patiëntervaring door Dhr. R. van Roosendaal 

15:05 Patiëntervaring door Mevr. M. Grit  

15.20 De Zorgmonitor door Dr. M. Offerman 

15:35 Interactieve discussie 

16:00 - 17.00 Afsluiting met glaasje / hapje 

 

 


