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Hoofd-halskanker multidisciplinair bekeken 

De zorg voor hoofd-halskankerpatiënten is bij uitstek een

multidisciplinair gebeuren. Dagelijks slaan medici en

paramedici de handen in elkaar om de beste zorg te

verlenen aan hun patiënten en hun naasten. Die zorg is in

continue ontwikkeling waarbij overleven en kwaliteit van

leven centraal staan. De ‘Vlaamse Werkgroep voor Hoofd

Hals Tumoren’ zet zich dan ook al jaren in voor

optimalisatie van de hoofd-halsoncologische zorg in

Vlaanderen.

Vanuit dat streven naar topkwaliteit ontstond enkele

jaren geleden de subgroep VWHHT-Paramedici, dat via

frequente meetings en werkgroepvergaderingen een

forum biedt voor overleg en ontwikkeling van de

paramedici zorg.

Na het grote succes van het eerste VWHHT-P congres in

2018, kondigen we met veel plezier de 2de editie aan, die

zal doorgaan op donderdag 2 april 2020 in het

Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

We hopen jullie, paramedici en medici, massaal te mogen

ontvangen.

Tot dan! 

Gwen Van Nuffelen

Caroline Vandenbruaene 



Programma 

9.15 Verwelkoming

Bewegen, draineren & tapen 

9.30 Conservatieve behandeling van lymfoedeem, wat zijn de mogelijkheden

Prof. Nick Gebruers – REVAKI UA

10.15 Belang en haalbaarheid van fysieke oefeningen tijdens chemoradiotherapie

bij hoofd-hals kanker patiënten: Move-Fit studie

Drs. Ellen Passchier – Nederlands Kanker Instituut 

10.50 Pauze 

Medische behandeltendensen nader bekeken 

11.20 Trans Oral Robotic Surgery: techniek & indicaties

Dr. Steven Mariën – UZA

12.00 Huidige trends in de behandeling van oropharynx carcinoma

Dr. Sarah Deschuymer – UZ Leuven 

12.40 Broodjeslunch 

Radiatie-geassocieerde dysfagie & voeding 

13.30 PRESTO-studie: prophylactische sliktherapie 

Drs. Margot Baudelet – UGent

14.00 Tongkrachttraining bij chronische dysfagie na CRT

Dr. Leen van den Steen – UZA

14.30 Recepten op maat van de HHK-patiënt

Eline Hebbelinck, Margot Baudelet – UZ Gent 

14.50 Pauze

Kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg 

15.15 Stem en kwaliteit van leven na een totale laryngectomie, het perspectief 

van vrouwen 

Drs. Klaske Van Sluijs – AvL- Nederlands Kanker Instituut

15.50 Werkgroep totale laryngectomie: stand van zaken

Tineke Kostermans – AZ Sint Lucas 

16.15 Slotwoord



Inschrijven 

Praktische informatie

Donderdag 2 april, 9u-17u

Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Auditorium Kinsbergen, Route 12 

https://www.uza.be/naar-het-ziekenhuis-routebeschrijving

Accreditering en aanwezigheidsattest mogelijk. 

Inschrijving via de website www.vwhht.be ; onder evenementen.

Gratis voor leden van de VWHHT, studenten en ASO’s.
35 euro voor niet-leden.

Met dank aan onze sponsors 

VWHHT
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