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Inleiding
De Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O) en de
tumorfocusgroep melanoom / IKNL zijn verheugd dat zij het vierde multidisciplinaire
symposium Melanoom gezamelijk op 27 november 2014 in Nunspeet zullen houden.
De symposiumorganisatie heeft wederom een interessant wetenschappelijk programma
samengesteld over diverse aspecten in de diagnostiek en behandeling van het melanoom.
De ontwikkelingen bij de behandeling van het gemetastaseerde melanoom gaan erg snel en de
allerlaatste resultaten en plannen met immunotherapieën zoals ipilimumab, anti-PD1, vaccinatie
en T cel therapie zullen besproken worden. Ook zijn er belangrijke stappen gemaakt met de
gecombineerde behandeling met BRAF- en MEK-remmers die op korte termijn hun impact zullen
hebben op de behandeling van het gemetastaseerde melanoom. De door de WIN-O geïnitieerde
Reposit studie zal verder onderzoek doen of PET-scan en moleculaire analyses de effectiviteit van
deze nieuwe behandelingen kunnen voorspellen.
De voortgang van de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR) zal besproken worden en voor
het eerst zal ook interactief aandacht besteed worden aan moeilijke casuïstiek.
De discussie over de plaats van de schildwachtklierprocedure bij de behandeling van het primaire
melanoom en het gebruik van de PET-scan bij stadium 3 melanoom gaat voort en experts zullen
hun visie hierop geven. De conceptversie van de nieuwe richtlijn congenitale naevi zal aan u
worden voorgesteld. De behandeling van lentigo maligna en de introductie van “melanoma apps”
zullen ook ruime aandacht krijgen.
Dit symposium is vooral bedoeld voor dermatologen, medisch oncologen, chirurgen, apothekers,
verpleegkundigen en andere disciplines die zich bezig houden met de zorg van melanoompatiënten.
Maar natuurlijk is het ook heel geschikt voor andere geïnteresseerde professionals die snel een
update over de state of the art van melanoombehandeling willen krijgen.
De symposiumorganisatie hoopt u op 27 november 2014 in Nunspeet te mogen verwelkomen.
De symposiumorganisatie,
Esme Clasquin
Nicole Kukutsch
Fons van den Eertwegh

Programma
09.00 – 10.00 uur

ONTVANGST: INSCHRIJVING, ONTVANGST STANDHOUDERS

10.00 – 10.05 uur

Opening

Fons van den Eertwegh

Sessievoorzitter: Dr. Fons van den Eertwegh,VUMC (Update en blik op de toekomst)
10.05 – 10.30 uur

Checkpointremmers bij het gemetastaseerde
melanoom

Dr. Christian Blank, AVL

10.30 – 10.55 uur

Doelgerichte behandeling van het melanoom

Dr. Fons van den Eertwegh, VUMC

10.55 – 11.20 uur

Behandeling van het gemetastaseerd Oogmelanoom

Dr. Ellen Kapiteijn, LUMC

11.20 – 11.45 uur

Behandeling lentigo maligna

Dr. Bibi van Montfrans,VUMC

11.45 – 12.15 uur

KOFFIEPAUZE

Sessievoorzitter Prof. Dr. Geke Hospers, UMCG (Immuuntherapie en studies)
12.15 – 12.30 uur

DC therapie

Prof. Dr. Carl Figdor, RadboudUMC

12.30 – 12.45 uur

T cel therapie

Prof. Dr. John Haanen, AVL

12.45 – 13.00 uur

REPOSIT studie

Drs. Bernies van der Hiel, AVL

13.00 – 13.15 uur

Phosphoproteomics bij doelgerichte
behandeling van het melanoom

Drs. Mariette Labots,VUMC

13.15 – 14.00 uur

LUNCH

Sessievoorzitter: Dr. Nicole Kukutsch. LUMC (registry en richtlijnen)
14.00 – 14.20 uur

Dutch melanoma treatment registry

Drs. Anouk Jochems, LUMC

14.20 – 14.40 uur

MSLT-1, finale analyse;
wel of geen schildwachtklierprocedure

Dr. Alexander van Akkooi, AVL

14.40 – 15.00 uur

Richtlijn congenitale nevi

Dr. Nicole Kukutsch, LUMC

15.00 – 15.15 uur

Update revisie melanoom richtlijn:
PET-CT bij stadium 3 melanoom

Prof. Dr. Otto Hoekstra,VUMC

15.15 – 15.45 uur

KOFFIEPAUZE

15.45 – 16.05 uur

Apps, What’s new?

Dr. Monique Thissen, MUMC+

16.05 – 16.25 uur

Moeilijke casuïstiek

Drs. Rutger Koornstra , RadboudUMC

16.25 – 16.35 uur

SLUITING

Sessievoorzitter: Dr. Alexander van Akkooi, AVL

www.win-o.nl

Algemene informatie
Datum
Donderdag 27 november 2014
Locatie
NH Sparrenhorst, Eperweg 46, 8072 DB Nunspeet
Inschrijving
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 15.00 uur op woensdag 26 november 2014 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,Betaling
Betaling is uitsluitend mogelijk door middel van het afgeven van een éénmalige machtiging.
De betaling wordt geboekt op bankrekening NL08RABO 0103412484 CMSH inzake
WIN-O symposium onder vermelding van uw registratienummer.
Annulering
Annulering kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering voor 7 oktober 2014 wordt het overgemaakte
bedrag onder aftrek van € 25,- administratiekosten gerestitueerd. Vanaf 7 oktober 2014 is de
inschrijving echter bindend en zijn de kosten van de aangegeven opties volledig verschuldigd.
Wel kan eventueel een vervanger worden aangemeld.
Accreditatie
Het WIN-O symposium heeft accreditatie aangevraagd bij de NVDV, de NIV, de NVvH, NAPA en V&VN.
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 957
5600 AZ Eindhoven
Tel: 040 2132222
Fax: 040 2134010
Email: info@congresservice.nl

