
Themadag NWHHT Congres  
Waardegedreven zorg in hoofd-hals oncologie: Passende zorg is de norm! 
 
Vrijdag 14 oktober 2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Waardegedreven zorg is tegenwoordig een hot topic. 
Binnen de NWHHT wordt van oudsher veel aandacht besteed aan het organiseren van de zorg. Onder 
andere is de centralisatie al lang gerealiseerd, de indicatoren zijn helder gedefinieerd en de 
kwaliteitsregistratie is sterk. Ondanks onze koppositie, kunnen wij niet achterover leunen; 
organisatie van zorg is een dynamisch proces dat continu ontwikkelingen en aanpassingen vereist.  
 
Het  NWHHT Congres 2022 is gewijd aan het belichten van de actuele ontwikkelingen in de hoofd-
hals oncologische zorg vanuit het oogpunt van value based medicine. Onze externe key-note 
sprekers, Professor dr. ir. Kees Ahaus, hoogleraar Health Services Management & Organisation van 
de Erasmus Universiteit te Rotterdam en health services management & Organisation van de 
Erasmus Universiteit te Rotterdam en dr. Maarten van der Laan, vaatchirurg in het UMC Groningen 
en voorzitter van het bestuur van het Consortium Kwaliteit van Zorg van de NFU, zullen ons helpen 
“out-of-the-box” te denken. Naast vrije voordrachten is er ruim tijd gepland voor interactieve 
discussies en debatten over keuzes bij de chirurgische en niet-chirurgische behandelingen van onze 
patiënten. 
 
Wij verheugen ons op uw komst en hopen op een leerzaam congres! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Programma 
 
9.00 Ontvangst in het Forum 

9.20 Opening  

Anne van den Hoek & Robert Takes 

 

9.30  Keynote lecture 

Maarten van der Laan 

Van one size fits all naar passende zorg 

 

10.00 Voordrachten blok 1 (30 min keynote, 30 min discussie) 

- Keynote HHO 1 – Hans Langendijk  

Samen beslissen bij de keuze tussen protonen en fotonen voor patiënten met hoofdhals-

kanker 

 

- Debat 1: Halsklierdissectie - heden en toekomst o.l.v. Martin Lacko met panelleden van 

verschillende klinieken 

 

11.00 Pauze 

11.30 Voordrachten blok 2 (30 min keynote, 30 min debat en 3x10 min vrije voordrachten) 

- Keynote HHO 2 – Max Witjes  

3D technologie ‘in-the-house’ 



- Debat 2: Immunotherapie moet worden ingezet in de curatieve setting voor patiënten met 
een hoofdhals plaveiselcelcarcinoom o.l.v. Sjoukje Oosting met Lot Devriese en Chantal 
Driessen 
 

- Vrije voordrachten (3x 8 min + 2 min discussie) 

 

13.00 Lunchpauze 

14.00 Keynote lecture   

Kees Ahaus 

Waar staan we met Waardegedreven Zorg? 

 

14.30 Voordrachten blok 3 – (30 min invited, 30 min vrije voordrachten en 30 min Q&A) 

Marinella Offerman 

Op weg naar een toekomstbestendige zorg op maat voor patiënten met hoofdhals-kanker 

en hun naasten. Het gebruik van uitkomstinformatie over Kwantiteit en Kwaliteit van Leven.   

uitkomstinformatie binnen en buiten de spreekkamer. 

 

Suzanne Festen  

Wat is van waarde? 

 

- Q&A sessie (organisatiecommissie) 

 

16.00 Einde en borrel 

 
Sprekers/panelleden 
Prof.dr.ir. C.T.B. Ahaus, full professor in Health Services Management & Organization (HSMO) bij de 
Erasmus School of Health Policy & Management, academisch directeur van het MHBA programma 
van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur 
Dr. L.A. Devriese, internist-oncoloog, UMCU 
Dr. C. Driessen, internist-oncoloog, Radboud MC 
Dr. S. Festen, internist ouderengeneeskunde, UMCG 
Drs. J.G.M. van den Hoek, radiotherapeut, UMCG 
Dr. M. J. van der Laan, vaatchirurg, UMCG 
Dr. M. Lacko, kno-arts, MUMC 
Prof.dr. H.J. Langendijk, hoofd medische zaken, radiotherapeut, UMCG 
Dr. M.P.J. Offerman, sectorhoofd WGZ Hoofd Hals Oncologie, KNO, Erasmus MC 
Dr. S. Oosting, medisch oncoloog, UMCG 
Prof.dr. R.P. Takes, hoogleraar hoofd-halsoncologie, Radboud UMC 
Prof.dr. M.J.H. Witjes, kaakchirurg, hoofd-hals oncoloog, UMCG 
 
 
Organisatie 
Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en 
Opleiden UMCG in samenwerking met de werkgroep Hoofd-Halstumoren UMCG. 
 
De Themadag komt mede tot stand dankzij bijdragen van Atos, Brainlab, Elekta, Ethicon (Harmonic), 
IBA, KLS Martin, Materialise, MDS BV, MegaGen Benelux, Nobel Biocare, Olympus, Zeiss 
 



Programmacommissie / Organisatiecommissie 
Rutger J. Groothuis 
Gyuri B. Halmos 
Christiaan A. Krabbe 
Sebastiaan A.H.J. de Visscher 
Hans H.G. Verbeek 
 
Doelgroepen 
Leden Nederlandse Werkgroep Hoofd-Halstumoren. 
Accreditatie 
Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij: NVRO, KNO, NVvR, NVMKA 
Locatie 
Het NWHHT congres vindt plaats in het UMCG (13 oktober) en in het Forum Groningen (14 oktober). 
(intern UMCG-adres: Winkelstraat 1; adres Forum: Nieuwe Markt 1).  
Parkeren/Openbaar vervoer 
U kunt de auto parkeren in Parkeergarage Noord, bereikbaar via de Vrydemalaan (betaald parkeren). 
Van daaruit volgt u de bewegwijzering naar “Ingang UMCG”. Maakt u gebruik van het openbaar 
vervoer raadpleeg dan www.9292.nl. 
Kosten 
Deelname aan het NWHHT congres voor 2 dagen (13 + 14 oktober) kost € 240,- voor medici en € 
160,- voor aios, paramedici en overige geïnteresseerden. 
Deelname op 13 of 14 oktober kost € 120,- voor medici en € 80,- voor aios, paramedici en overige 
geïnteresseerden. 
U kunt online (via IDEAL of credit card) betalen. UMCG-medewerkers kunnen ook via kostenplaats 
betalen.  
Inschrijving 
U kunt zich tot 6 oktober 2022 via www.wenckebachinstituut.nl inschrijven.  
Deelname is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van 
binnenkomst. Wij informeren u zo snel mogelijk over plaatsing.  
Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 30 september 2022. In dat geval worden 
administratiekosten (€ 25,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie 
mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen. 
Meer informatie 
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG 
Postacademisch Onderwijs 
(t) 050-3613307 
(e) paog@umcg.nl  

http://www.9292.nl/
mailto:paog@umcg.nl

