Uitnodiging webinar kwaadaardige levertumoren
Op 19 april 2021 organiseert het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht
(RAKU) in samenwerking met de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging een webinar
over kwaadaardige levertumoren. De webinar is voor patiënten, naasten en andere
geïnteresseerden die te maken hebben met kwaadaardige levertumoren die ontstaan zijn
in de lever.
De behandeling van levertumoren is vaak complex en vereist specialistische zorg door een expertteam.
Artsen en verpleegkundig specialisten van het UMC Utrecht, het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis
Utrecht, Ziekenhuis Rivierenland en het Meander Medisch Centrum werken als één regionaal team samen
binnen het RAKU om patiënten de best mogelijke zorg en een betere genezingskans te bieden.
Tijdens de webinar vertellen experts u meer over de rol van de lever in gezonde en zieke toestand en de
behandelmogelijkheden van kwaadaardige levertumoren zoals immuuntherapie en (inwendige) bestraling.
Datum en tijd:
Aanmelden:		

Maandag 19 april 2021 19.30 uur
U kunt zich aanmelden door te mailen naar
patienteninformatiebijeenkomst-2@umcutrecht.nl.

Programma:
19.30 uur
19.35 uur

Indeling en behandelmogelijkheden van kwaadaardige levertumoren

± 20.05 uur

20.20 uur		

± 20.50 uur

Immuuntherapie

Dr. Nadia Haj Mohammad, internist – oncoloog
Immuuntherapie is een behandeling met medicijnen, die het natuurlijke
afweersysteem helpt om kankercellen te herkennen en vernietigen. Het is een nieuwe
toepassing bij primaire leverkanker (HCC).

Via de chat vragen stellen

Via de chat kunt u vragen stellen aan een panel van zorgverleners.
Het panel bestaat uit de volgende zorgverleners:
• Dr. Philip Friederich, Maag-, Darm en Leverarts van het Meander Medisch
Centrum
• Dr. Joep de Bruijne, Maag-, Darm en Leverarts van het UMC Utrecht
• Dr. Wouter te Riele, Chirurg van het St. Antonius ziekenhuis
• Dr. Nadia Haj Mohammad, internist – oncoloog van het UMC Utrecht
• Dr. Maarten Smits, interventieradioloog van het UMC Utrecht
• Prof. dr. Marnix Lam, nucleair geneeskundige van het UMC Utrecht
Einde webinar

Wij hebben zorgvuldig gekeken naar welke patiënten we deze uitnodiging sturen. De genodigden zijn geselecteerd op basis van
informatie uit onze medische dossiers. Het kan zijn dat er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie waar wij niet van op de hoogte
zijn. Wij verontschuldigen ons bij voorbaat met het toesturen van deze uitnodiging als u om gezondheidsredenen of anderszins
hier geen gebruik van kunt maken. Tevens wordt deze uitnodiging via de website van de Nederlandse Leverpatiënten openbaar
gemaakt. Ook patiënten die niet bij de RAKU worden behandeld zijn welkom dit webinar bij te wonen.

