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Webinar ‘Welke gevolgen heeft het coronavirus 

voor mijn kankerbehandeling?’

Live op donderdag 2 april 

20:00-21:00 uur

Bent u kankerpatiënt en heeft u vragen over de veranderingen in de zorg 
ten gevolge van het coronavirus? Kijk dan op donderdag 2 april van 20.00 
tot 21.00 naar een live webinar van de Nederlandse Vereniging voor 
Medische Oncologie (NVMO). In deze webinar leggen specialisten uit welke 
maatregelen er worden genomen om u als patiënt te beschermen tegen het 
coronavirus. Ook bespreken we hoe de kwaliteit van kankerzorg behouden 
blijft in tijden van crisis. 

Tijdens het webinar kunt u vragen live naar ons insturen. Wij proberen de 
meest voorkomende vragen tijdens het webinar te beantwoorden. Heeft u nu 
al een vraag? Zet deze in het registratieformulier en stuur uw vraag alvast 
naar ons in.

Schrijf u nu kosteloos in voor het webinar via onderstaand formulier.

• Bij welke klachten moet ik contact opnemen met mijn 
behandelaar? 

• Welke wijzigingen kunnen er gemaakt worden in mijn 
behandeling en waarom? 

• Hebben de nieuwe maatregelen een negatief effect op mijn 
behandeling? 

• Krijgen patiënten met het coronavirus voorrang op zorg?

Vragen die tijdens dit webinar aan bod zullen komen zijn bijvoorbeeld:

Gasten en sprekers

Onderwerpen

Registreren 

Registreren 

Na aanmelding ontvangt u per e-mail een persoonlijke link. De persoonlijke link 
gebruikt u om toegang te verkrijgen tot het webinar.  

Werkt de link niet? Kopieer dan deze link naar uw browser: 

www.coronaenkanker.com

Dit programma wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van NVMO en 
MEDtalks.
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