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!LGEMENE INFORMATIE
Datum
Donderdag 25 maart 2010
Locatie
Hotel & Congrescentrum de Reehorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Multidisciplinair
symposium Niercelkanker
Donderdag 25 maart 2010
$AGVOORZITTER 0ROF DR *OHN (AANEN

)NSCHRIJVING
Inschrijving voor het multidisciplinaire symposium niercelkanker 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 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 24 maart 2010 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.
Annulering
Annulering uitsluitend schriftelijk. Bij annulering voor 5 maart 2010 wordt het overgemaakte bedrag
onder aftrek van ` 25,- administratiekosten gerestitueerd. Vanaf 5 maart 2010 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 wordt door de NVU en de NIV geaccrediteerd 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
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Werkgroep Immunotherapie Nederland
voor Oncologie

Inleiding
De symposiumorganisatie van de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor
/NCOLOGIE 7). / IS VERHEUGD DAT ZIJ HAAR EERSTE LANDELIJKE MULTIDISCIPLINAIRE
SYMPOSIUM .IERCELKANKER OP  MAART  IN %DE ZAL HOUDEN
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0ROGRAMMA

Werkgroep Immunotherapie Nederland
voor Oncologie

  U

/NTVANGST INSCHRIJVING ONTVANGST STANDHOUDERS

Secretariaat

  U

Opening: welkom & huishoudelijke mededelingen

Dagvoorzitter

.IERCELKANKER ALGEMENE INLEIDING   UUR  SESSIEVOORZITTER 0ROF DR %MILE 6OEST

De symposiumorganisatie heeft een interessant wetenschappelijk programma samengesteld

  U

Niercelkanker: biologie en angiogenese, epidemiologie, VHL, papillair RCC

Prof. dr. Henk Verheul

over diverse aspecten in de diagnostiek en behandeling van niercelkanker. Een aantal toon-

  U

Therapeutische mogelijkheden bij de behandeling van gemetastaseerd niercelkanker

Dr. Stefan Sleijfer

aangevende sprekers uit diverse disciplines geven hun medewerking aan dit inspirerende

  U

Farmacokinetiek en –genomics bij TKI-behandeling

Dr. Nielka van Erp

programma. Na inleidende presentaties wordt in drie blokken - chirurgie, onderzoek en

  U

+OFlEPAUZE

toxiciteit - aandacht besteed aan een aantal aspecten bij de diagnostiek en behandeling van
(gemetastaseerd) niercelkanker. De voor- en nadelen van het uitvoeren van een nefrectomie

5ROLOGISCHE LEZINGEN   UUR  SESSIEVOORZITTER 0ROF DR 0ETER -ULDERS
  U

Typering niercelkanker: ‘pitfalls’

Dr. Christina Hulsbergen - van der Kaa

therapieën, de ‘pitfalls’ bij weefseltypering en de farmacokinetiek en -genomics bij de behandeling

  U

De nefrectomie in de behandeling van gemetastaseerd niercelkanker:
pro’s & contra’s

Prof. dr. Axel Bex
Contra: Dr. Fons van den Eertwegh

met tyrosinekinase remmers zijn enkele van de onderwerpen die aan bod zullen komen. Na de

  U

Focale therapieën: RFA, partiële resecties, cryotherapie, PDT

Prof. dr. Jean de la Rosette

lezingen is voldoende gelegenheid om samen met u van gedachten te wisselen en te discussiëren

  U

Lunch

in de behandeling van gemetastaseerd niercelkanker, de toepassingsmogelijkheden van focale

over gepresenteerde onderwerpen. De symposiumorganisatie hoopt u op 25 maart in Ede
te mogen verwelkomen.
De symposiumorganisatie, Prof. dr. J.B.A.G. Haanen, Prof. dr. D.J. Richel en Prof. dr. E.E.Voest.

/NDERZOEKSLEZINGEN   UUR  SESSIEVOORZITTER $R 3TEFAN 3LEIJFER
  U

Von Hippel Lindau in zebravissen

Dr. Ellen van Rooijen

  U

Proteomics: ‘prognostische factoren’ mogelijk?

Drs. Joost Vermaat

  U

CHOI-criteria & (m)RECIST

Drs. Astrid van der Veldt

  U

Imaging

Drs. Ingrid Desar

  U

+OFlEPAUZE

,EZINGEN TOXICITEIT   UUR  SESSIEVOORZITTER $R &ONS VAN DEN %ERTWEGH
  U

Complicaties behandeling: doel voorbij geschoten

Prof. dr. Jourik Gietema

  U

Trombo-embolische complicaties

Prof. dr. Susanne Osanto

  U

Afsluiting

Dagvoorzitter

  U

!FSLUITENDE BORREL
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