Donatie
Stichting Impaqtt vraagt geen inschrijfgeld voor het symposium, maar stelt een donatie zeer op prijs.
Impaqtt-gelden worden gebruikt voor de wetenschappelijke reserve om daarmee niet-gesubsidieerd
onderzoek te kunnenSchool
ondersteunen.
De gelden zijn voor u onder voorwaarden (deels) fiscaal aftrekbaar,
of Cancer
aangezien Stichting Impaqtt een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is.

Medicine

Stichting Impaqtt verwacht derhalve in 2019 donaties tussen de 25 en 100 euro per bezoeker. U kunt
uw eenmalige donatie overmaken op het rekeningnummer van Stichting Impaqtt, Wormer NL14 ABNA
0554 4981 89 o.v.v. ‘Gift Impaqtt 2019’.

Structurele steun is voor ons van essentieel belang
Als u een donatie aan Stichting Impaqtt voor minimaal vijf jaar vastlegt als periodieke schenking, dan
kunt u de gift aftrekken van de belasting. Schenkt u dat belastingvoordeel vervolgens aan Stichting
Impaqtt, dan kunnen wij meer onderzoek verrichten en meer beschikbare kennis vertalen naar de
dagelijkse praktijk, terwijl u netto nog steeds hetzelfde betaalt.
U kunt dit doen door een vijfjarige overeenkomst met Stichting Impaqtt af te sluiten. U kunt het
contract hier downloaden. U kunt ons daarbij ook een machtiging verlenen om gedurende vijf jaar het
door u ingevulde bedrag van uw rekening op onze rekening over te schrijven. Het machtigingsformulier
kunt u hier downloaden. Het door u ondertekende formulier kunt u opsturen naar De Achterhoede 2 te
Wormer of mail ons uw gescande document. Uw gift wordt dan automatisch aan ons overgemaakt en u
heeft er vijf jaar geen omkijken naar. Voor meer informatie of contact zie de webpagina van
Stichting Impaqtt.

Doelgroep
Het symposium is primair bedoeld voor medisch oncologen, radiotherapeut-oncologen, longoncologen, patiënten en hun naasten, onderzoekers, verpleegkundig specialisten, oncologieverpleegkundigen en hen die voor één van deze specialismen in opleiding zijn. Patiënten en hun
naasten die aan de COMTT- of BeCet-studie deelgenomen hebben, zijn onze eregasten. Overige
geïnteresseerden zijn ook van harte welkom!

Impaqtt Symposium
Resultaten van de COMTT en de BeCet studie

Woensdag 4 september 2019
Wellness-Hotel Leiden, Bargelaan 180, 2333 CW Leiden

Ter gelegenheid van de promotie van drs. Christine Boers-Doets

Accreditatie
Het symposium is geaccrediteerd door NVRO & NVALT (3 punten) en Verpleegkundig Specialisten
Register & Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (4 punten).

Kosten en inschrijving
Aan dit symposium zijn geen kosten verbonden. U kunt zich online inschrijven via
https://cancer-med.com/symposium2019. Deelnemers ontvangen na inschrijving een digitale
bevestiging met routebeschrijving. Uw inschrijving is kosteloos, maar na uw aanmelding wordt er op
uw komst gerekend! Heeft u zich aangemeld en kunt u er toch niet bij zijn? Laat het ons dan uiterlijk
72 uur van tevoren via een email aan info@impaqtt.com weten, zodat wij iemand anders blij kunnen
maken met uw plek. Meldt u zich niet op tijd af/bent u niet aanwezig? Dan houdt u onterecht een stoel
bezet en brengen wij de noshow fee van €197,- in rekening. Aanmelding: Registreren kan tot
woensdag 4 September 2019. Plaatsen zijn beperkt. Vol = vol. Registreer daarom vandaag nog.

Impaqtt – CancerMed’s Adverse Event Research & Valorisation Foundation

#MakeImpaqtt
Voorwoord

Woensdag 4 september 2019 van 11:00-18:00 (incl. koffie/thee, lunch & netwerkborrel)

Tijdens het Impaqtt Symposium op woensdag 4 september 2019 zal een aantal specialisten op het
gebied van targeted therapie geassocieerde bijwerkingen u op de hoogte brengen van de resultaten
van twee klinische studies.

Na elke presentatie is er voldoende gelegenheid voor vragen vanuit het publiek en discussie
10:30-10:55

Ontvangst

11:00-11:15

Opening door symposiumvoorzitter
Jan Ouwerkerk, Research Coördinator Oncologie, Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC), Leiden.

11:15-11:45

Stichting Ambulance Wens – Het is een geweldig lichtpunt
Kees Veldboer, Directeur/Oprichter Stichting Ambulance Wens, Rotterdam.

11:45-12.15

Op weg naar een patiëntgestuurde benadering van bijwerkingen van doelgerichte
therapie in de oncologie
De voordelen van patiëntgestuurde zorg en een concreet stappenplan, hoe dit te
verwezenlijken.
drs. Christine B. Boers-Doets, CAEM, CCMM, Afdeling Medische Strategie, CancerMed,
Wormer & Oprichter en CEO Stichting Impaqtt, Afdeling Adverse Event Research &
Valorisation, Wormer.

12:15-12:45

Lunch

12:45-13:45

Wij bieden handvatten om de resultaten van de COMTT- en de BeCet-studie in de dagelijkse praktijk en
wetenschappelijk onderzoek toe te passen.

Resultaten van de BeCet-studie
Natascha A.W. Schrama, MANP, Verpleegkundig Specialist Oncologie en Hematologie,
St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein & Secretaris Stichting Impaqtt.

13:45-14:45

Aansluitend op het symposium vindt de openbare verdediging van het proefschrift van Christine BoersDoets plaats. Bent u geïnteresseerd in de resultaten van de COMTT- of de BeCet-studie, of in de
resultaten van beide studies, kom dan naar het symposium. De resultaten van de COMTT- en de BeCetstudie zijn namelijk niet in het proefschrift opgenomen.

Resultaten van de COMTT-studie
drs. Christine B. Boers-Doets, CAEM, CCMM, Afdeling Medische Strategie, CancerMed,
Wormer & Oprichter en CEO Stichting Impaqtt, Afdeling Adverse Event Research &
Valorisation, Wormer.

14:45-15:00

Conclusie en afsluiting symposium
Jan Ouwerkerk

15:00-15:30
15:30-15:55

Verrassende koffiebreak
Verplaatsing naar het Academiegebouw, Groot Auditorium
Looproute (16 minuten)

16:15-17:15

Promotieplechtigheid
Bij de openbare promotieplechtigheid staat het wetenschappelijk debat over de inhoud van
het proefschrift “Towards a patient-driven approach to adverse events of targeted agents in
oncology” centraal tussen de promovendus drs. Christine B. Boers-Doets en leden van de
oppositiecommissie.

17:15-18:00

Get Connected & Share Experience
Wij sluiten het event af met een borrel. Mooie kans om met gelijkgestemden in contact te
komen, waardevolle contacten op te doen en valorisatieplannen uit te wisselen.

De COMTT-studie is opgezet om het effect van twee mondspoelingen (NaCl 0,9% (zout water) &
oververzadigde calciumfosfaatoplossing (Caphosol®)) bij patiënten die met een targeted therapie
behandeld worden met elkaar te vergelijken. Patiënten die met sunitinib (Sutent®), sorafenib
(Nexavar®), pazopanib (Votrient®), temsirolimus (Torisel®) of everolimus (Afinitor®) behandeld werden
en mondklachten ontwikkeld hebben, konden aan de studie deelnemen. Wij hebben ook onderzocht
welke klachten patiënten exact in de mondholte ervaren. Hiervoor gaven patiënten 3 keer per week
antwoord op een 50-tal vragen en was er ruimte voor aanvullende bevindingen. Daarnaast wilden wij
weten wie met zijn rapportage een completer beeld van het verloop van de bijwerkingen kan schetsen:
de patiënt of de verpleegkundige/arts.
De BeCet-studie was opgezet om twee crèmes (provitamine B5 (dexpanthenol, Bepanthen® versus
Cetomacrogol) bij patiënten die met een targeted therapie behandeld worden met elkaar te
vergelijken. Patiënten die met cetuximab (Erbitux®), panitumumab (Vectibix®), gefitinib (Iressa®),
erlotinib (Tarceva®) of lapatinib (Tyverb®) behandeld gingen worden, konden aan de studie
deelnemen. Wij hebben ook onderzocht welke huid- en slijmvliesreacties patiënten ervaren hebben,
van welke bijwerking zij het meeste hinder ondervonden en waarom het zo veel impact op hun
dagelijks functioneren had.

U kunt zich aanmelden voor dit symposium via https://cancer-med.com/symposium2019.
We hopen u op 4 september te mogen verwelkomen in Wellness-Hotel Leiden te Leiden.
Met vriendelijke groet,
Joel B. Epstein, President Stichting Impaqtt
drs. Christine B. Boers-Doets, Oprichter en CEO Stichting Impaqtt
Natascha A.W. Schrama, MANP, Secretaris Stichting Impaqtt
Jan Ouwerkerk, Research Coördinator Oncologie, LUMC

Hoofdsponsors

Schrijf je
hier in

Bannersponsors

Amgen, EUSA Pharma, Lilly, Merck, Nordic Pharma en Novartis
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het symposiumsecretariaat:
Stichting Impaqtt, De Achterhoede 2, 1531 LM Wormer. 06-24790618, info@impaqtt.com

Locaties

Impaqtt Symposium

Wellness-Hotel Leiden (voorheen City Resort Hotel)
Bargelaan 180
2333 CW Leiden
T: 071-8700260
https://www.wellnesshotelleiden.nl/nl/

Promotieplechtigheid

Academiegebouw, Groot Auditorium
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
071 5271210
https://www.universiteitleiden.nl/locaties/academiegebouw#tab-1

