SYMPOSIUM 18 OKTOBER2018 | 09.30 - 16.15 UUR

Fertiliteitspreservatie
Bevroren geluk?
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Huisartsen, internisten, chirurgen,
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Voor informatie en aanmelding gaat u naar:
www.boerhaavenascholing.nl
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SYMPOSIUM

Fertiliteitspreservatie
Bevroren geluk?
Hoe gaat u om met de patiënt die chemotherapie
moet ondergaan maar ook een kinderwens voor de
toekomst heeft? Weet u welke mogelijkheden hier
liggen en hoe de kansen per behandeling zijn?
Door toegenomen overlevingskansen van kanker is
er in de behandeling veel meer aandacht gekomen
voor kwaliteit van leven na de behandeling.
De vruchtbaarheid speelt hierbij een grote rol.

Hoe gaan we om met mannen en vrouwen met
kinderwens voor de toekomst, maar die door een
benigne aandoening (bijv. endometriose) mogelijk
een verminderde vruchtbaarheid hebben? Moeten
wij hen ook aanbieden te preserveren? Hoe zien we
de toekomst van fertiliteitspreservatie? Indien een
behandeling nu niet mogelijk is, zoals bij ovariële
metastasering, zal het met toekomstige technieken
wel kunnen? Is er sprake van bevroren geluk?

P RO G RA M M A
DEEL I: Wat kunnen we tegenwoordig?
Moderator: F.W. Jansen, gynaecoloog, LUMC
Fertiliteitspreservatie: bevroren geluk
Een ervaringsverhaal
Counseling over preservatie bij de diagnose kanker
E.J. Hoekman, aios gynaecologie, LUMC
Preservatie bij mannen
M. Dinkelman, uroloog, Erasmus MC
DEEL II: Bevroren (on)mogelijkheden
Moderator C.D. de Kroon, gynaecoloog, LUMC
Cryopreservatie van ovariumweefsel (1)
L.A. Louwe, gynaecoloog en L.A.J. van der
Westerlaken, klinisch embryoloog LUMC
Cryopreservatie van ovariumweefsel (2)
L.A.J. van der Westerlaken, klinisch embryoloog,
LUMC en L.A. Louwe, gynaecoloog
Risico’s van ovariumweefselpreservatie
I.T.A. Peters, aios gynaecologie, LUMC
Preserveren: hoeveel tijd kost het?
M. Goddijn, gynaecoloog, Amsterdam UMC
Zaadcellen, eicellen en embryo’s: bevroren
mogelijkheden N.F. Klijn, fertiliteitsarts, LUMC

DEEL III: Grenzeloos verder?
Moderator: C.G.J.M. Hilders, fertiliteitsarts,
Reinier de Graaf Gasthuis
Preservatie op ‘sociale indicatie’
A.M.E. Bos, gynaecoloog, UMCU
Preservatie bij syndroom van Turner
M. Schleedoorn, arts-onderzoeker, Radboudumc
Preservatie bij andere (benigne) aandoeningen
J. Metzemaekers, aios gynaecologie, LUMC
Preservatie als onderdeel van transgenderzorg
N. van Mello, gynaecoloog, Amsterdam UMC
DEEL IV: De toekomst
Een kind uit een schaaltje
S.M. Chuva de Sousa Lopes, associate professor
anatomie en embryologie, LUMC
Preservatie prepuberaal
A.M.M. van Pelt, stamcelbioloog, Amsterdam UMC
Grenzen aan preservatie
Spreker volgt
Slotwoord
Afsluiting en borrel

Voor informatie en aanmelding gaat u naar:
www.boerhaavenascholing.nl
Uw adresgegevens zijn afkomstig van Iqvia. Indien u geen prijs stelt op aankondigingen van Boerhaave cursussen,
kunt u een e-mailbericht sturen naar: boerhaavenascholing@lumc.nl; Graag met vermelding van uw specialisme.
Adreswijzigingen kunt u naar hetzelfde e-mailadres sturen.

