Congrescentrum de Reehorst, Ede

1e Multidisciplinair
WIN-O Melanoom
symposium
$ONDERDAG  NOVEMBER 

s $ILEMMAS BIJ DIAGNOSTICEREN VAN MELANOOM
Lymfklierdissectie: doen of laten?
s $EBAT SENTINEL NODE BIJ MELANOOM
s $OELGERICHTE THERAPIEÑN BIJ MELANOOM
s 4OXICITEIT VAN "2!&I EN A#4,! 
Programmacommissie:
Dhr. Dr. F. van den Eertwegh,
VU Medisch Centrum, Amsterdam
Mw. Dr. P. Soetekouw,
MUMC, Maastricht
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Inleiding
De symposiumorganisatie van de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor
Oncologie (WIN-O) is verheugd dat zij haar eerste landelijke multidisciplinaire
symposium Melanoom op 3 november 2011 in Ede zal houden.
Twee grote doorbraken bij de behandeling van het gemetastaseerd melanoom zullen vanaf 2011
een grote impact hebben op de therapie van deze ernstige vorm van kanker.
Ipilimumab (Yervoy®) en Vemurafenib hebben namelijk aangetoond de overleving van patiënten
met melanoom te verbeteren. Hun bijzondere bijwerkingprofiel vereist echter expertise en een
multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast zijn er ook belangrijke ontwikkelingen gaande in
onderzoek, diagnostiek en chirurgische behandeling van melanomen.
Daarom organiseert de WIN-O werkgroep melanoom, waarin medisch oncologen, oncologisch
chirurgen en dermatologen participeren, een symposium voor alle betrokken disciplines. Hierin
krijgt u een update over de laatste ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van het
melanoom en wordt stilgestaan bij het (pre)klinisch onderzoek.
Dit symposium is bedoeld voor medisch oncologen, chirurgen, dermatologen, onderzoekers en
andere disciplines die zich bezig houden met de zorg voor patiënten met melanoom.
Dermatoscopie, moleculaire diagnostiek, schildwachtklierprocedure, lymfklierdissectie,
medicamenteuze behandelingen en hun bijwerkingen zullen uitgebreid worden besproken.
Na de lezingen is er voldoende gelegenheid om samen met u van gedachten te wisselen en te
discussiëren over de gepresenteerde onderwerpen en de toekomstplannen.
Accreditatie zal worden aangevraagd voor de NIV, NVvH en NVDV.
De symposiumorganisatie hoopt u op 3 november 2011 in Ede te mogen verwelkomen.
De symposiumorganisatie,
Dr. Alexander van Akkooi, chirurg i.o.
Prof. dr. Geke Hospers, medisch oncoloog
Dr. Patricia Soetekouw, medisch oncoloog
Dr. Fons van den Eertwegh, medisch oncoloog

Hoofdsponsors

Programma
09.00 – 10.00 uur

Ontvangst: inschrijving, ontvangst standhouders

10.00 – 10.05 uur

Opening

Prof. Dr. Geke Hospers, UMCG
Sessievoorzitter: Dr. Alexander van Akkooi

10.05 – 10.30 uur

Melanoom: risicofactoren en vroegtijdige
opsporing

Dr. Nicole Kukutsch, LUMC

10.30 – 10.55 uur

Melanoom: niet één diagnose, niet één
standaardbehandeling’

Prof. Dr. Wolter Mooi, VUMC

10.55 – 11.20 uur

De voors en tegen van een sentinel node
procedure bij het melanoom

Voor: Dr. Omgo Nieweg, NKI-AVL
Tegen: Dr. Marc Bemelmans, MUMC

11.20 – 11.45 uur

KOFFIEPAUZE

11.45 – 12.10 uur

Liesklierdissectie: doen of laten?

Dr. Alexander van Akkooi, Erasmus MC

12.10 – 12.35 uur

Behandeling van het gemetastaseerd melanoom
met Mage-vaccins

Dr. Wim Kruit, Erasmus MC

12.35 – 13.00 uur

Dendritische cel vaccinatie bij het
gemetastaseerd melanoom

Prof. Dr. Jolanda de Vries, UMCN

13.00 – 14.00 uur

LUNCH

Sessievoorzitter: Dr. Patricia Soetekouw

Sessievoorzitter: Prof. Dr. Geke Hospers
14.00 – 14.25 uur

De plaats van ipilimumab in de behandeling van
het gemetastaseerd melanoom

Dr. Fons van den Eertwegh,VUMC

14.25 – 14.45 uur

Diagnostiek en behandeling van ipilimumab
geïnduceerde colitis

Dr. Ad van Bodegraven,VUMC

14.45 – 15.05 uur

Doelgerichte behandeling van het
gemetastaseerd melanoom

Dr. Christian Blank, NKI-AVL

15.05 – 15.30 uur

KOFFIEPAUZE

15.30 – 15.50 uur

Huidtumoren en huidtoxiciteit van BRAFremmers en ipilimumab

Dr. Bibi van Montfrans,VUMC

15.50 – 16.10 uur

Melanoom muismodel

Drs. Anna Hooijkaas, NKI-AVL

16.10 – 16.35 uur

T cel therapie voor het gemetastaseerd
melanoom

Prof. Dr. John Haanen, NKI-AVL

16.35 – 16.45 uur

Afsluiting

Dr. Fons van den Eertwegh,VUMC

16.45 – 17.45 uur

AFSLUITENDE BORREL

Sessievoorzitter: Dr. Ellen Kapiteijn

www.win-o.nl

!Lgemene informatie
$ATUM
Donderdag 3 november 2011
Locatie
Hotel & Congrescentrum de Reehorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede
)NSCHRIJVING
Inschrijving voor het multidisciplinaire symposium melanoom vindt elektronisch plaats via een
link op de website www.win-o.nl. In het uitzonderlijke geval dat u hier geen gebruik van kunt of
wilt maken, kunt u het congressecretariaat verzoeken u een deelnameformulier toe te zenden.
Deelname aan het congres is pas definitief na registratie en ontvangst van het verschuldigde
inschrijfgeld. Na 2 november 2011 kunt u zich uitsluitend aan de registratiebalie inschrijven.
Om de wachttijden bij de registratiebalie te voorkomen, adviseren wij u om tijdig in te schrijven
via de website.
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 75,"ETALING
Betaling is uitsluitend mogelijk door middel van het afgeven van een eenmalige machtiging.
De betaling wordt geboekt op bankrekening 1034.12.484 CMSH inzake WIN-O symposium onder
vermelding van uw registratienummer.
!NNULERING
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering voor 10 oktober 2011 wordt het overgemaakte
bedrag onder aftrek van € 25,- administratiekosten gerestitueerd. Vanaf 10 oktober 2011 is de
inschrijving echter bindend en zijn de kosten van de aangegeven opties volledig verschuldigd.
Wel kan eventueel een vervanger worden aangemeld.
!CCREDITATIE
Het WIN-O symposium wordt geaccrediteerd door de NVDV, de NIV en de NVvH voor 5 uur. Let op:
om in aanmerking te komen voor accreditatie dient u bij de aanmelding uw BIG-nummer op te geven.
Dit is verplicht gesteld door de centrale accreditatieregeling. Bewijs van accreditatie wordt uitgereikt
aan het einde van de dag.
Congressecretariaat
Congress & Meeting Services Holland
Postbus 18
5298 LB Liempde
Tel: 0411-611199
Fax: 0411-633805
Email: info@congresservice.nl

