3e WIN-O symposium:
Congrescentrum de Reehorst, Ede

Multidisciplinair
symposium Niercelkanker
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s
s
s
s

"ELEID BIJ KLEINE NIERTUMOREN
.IET HELDERCELLIG 2## WAT TE DOEN
-OLECULAIRE BEELDVORMING 2##
.IEUWE ONTWIKKELINGEN VAN MEDICAMENTEUZE
therapie

Symposiumorganisatie
Prof. dr. Stefan Sleijfer, Erasmus MC
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Inleiding
De Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O) is verheugd
DAT ZIJ HAAR DERDE LANDELIJKE MULTIDISCIPLINAIR SYMPOSIUM .IERCELKANKER OP
 MAART  IN %DE ZAL HOUDEN
De symposiumorganisatie heeft wederom een interessant wetenschappelijk programma
samengesteld over diverse aspecten in de diagnostiek en behandeling van niercelkanker.
Toonaangevende sprekers uit diverse disciplines en jonge onderzoekers geven hun medewerking
aan dit inspirerende programma. Tijdens de presentaties zullen diverse onderwerpen aan
bod komen. Er wordt stil gestaan bij de strategieën en keuzes in de behandeling van kleine
niertumoren, een update wordt gegeven over de systemische therapie bij niercelcarcinoom en
de mogelijkheden van de moleculaire beeldvorming bij niercelcarcinoom worden besproken.
Zoals u van ons bent gewend zal er een debat worden gehouden. Deze keer zal het gaan over de
keuze voor een open of een laparoscopische benadering bij een partiële nefrectomie.
Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de WIN-O studies. Na de lezingen is voldoende
gelegenheid om samen met u van gedachten te wisselen en te discussiëren over de gepresenteerde
onderwerpen. De symposiumorganisatie hoopt u op 29 maart in Ede te mogen verwelkomen.
De symposiumorganisatie prof. dr. Stefan Sleijfer, prof. dr. Susanne Osanto, dr. Axel Bex en Henk Mallo

Hoofdsponsors

3UBSPONSORS

Programma
09.00 – 10.00 uur

Ontvangst: inschrijving, ontvangst standhouders

10.00 – 10.05 uur

Opening

Prof. dr. John Haanen, voorzitter
WIN-O, NKI-AVL

10.05 – 10.30 uur

Behandeling van kleine niertumoren: strategieën en keuzes

Dr. Pilar Laguna Pes, AMC

10.30 – 10.55 uur

Metastasectomie in het tijdperk van targeted therapie

Dr. Axel Bex, NKI-AVL

10.55 – 11.20 uur

Debat: Partiële nefrectomie: open of laparoscopisch?

Open: Prof. Jeroen van Moorselaar,
VUMC.
Laparoscopie: Dr. Rob Bevers, LUMC

11.20 – 11.45 uur

+OFlEPAUZE

11.45 – 12.10 uur

Systemische therapie bij niercelcarcinoom: update

Dr. Patricia Soetekouw, MUMC

12.10 – 12.35 uur

Klinisch farmacologische inzichten in sunitinib therapie:
resultaten van Nederlands onderzoek.

Dr. Ron Mathijssen,
Erasmus MC

12.35 – 13.00 uur

Moleculaire beeldvorming bij niercelcarcinoom

Dr. Ingrid Desar, UMCN

13.00 – 14.00 uur

Lunch

14.00 – 14.25 uur

Casuïstiek

Dr. Gerard Groenewegen, UMCU

14.25 – 14.50 uur

De oudere patiënt met gemetastaseerd niercelcarcinoom

Dr. Sjoukje Oosting, UMCG

14.50 – 15.15 uur

Wat te doen bij gemetastaseerd niet-heldercellig niercelcarcinoom?

Dr. Christian Blank,
NKI-AVL

15.15 – 15.45 uur

+OFlEPAUZE

15.45 – 15.55 uur

Lopende studies bij niercelcarcinoom in Nederland

Dr. Axel Bex, NKI-AVL

15.55 – 16.10 uur

ROPETAR

Drs. Geert Cirkel, UMCU

16.10 – 16.25 uur

Everolimus – ld cyclofosfamide

Dr. Hans van der Vliet, VUMC

16.25 – 16.50 uur

Samenvatting en afsluiting

Prof. dr. Susanne Osanto, LUMC

16.50 – 17.45 uur

!FSLUITENDE BORREL

www.win-o.nl

Algemene informatie
Datum
Donderdag 29 maart 2012
Locatie
Hotel & Congrescentrum de Reehorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede
Inschrijving
Inschrijving voor het multidisciplinair 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 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 28 maart 2012 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 € 50,Betaling
Betaling is uitsluitend mogelijk door middel van het afgeven van een eenmalige machtiging tot
automatische incasso. De betaling wordt geboekt op bankrekening 1034.12.484 CMSH inzake
WIN-O symposium onder vermelding van uw registratienummer.
Annulering
Annulering kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering voor 5 maart 2012 wordt het overgemaakte
bedrag onder aftrek van € 25,- administratiekosten gerestitueerd. Vanaf 5 maart 2012 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 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 957
5600 AZ Eindhoven
Tel: 040-2132222
Fax: 040-2134010
Email: info@congresservice.nl

