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Inleiding
De Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O) is verheugd dat
zij haar vierde landelijke multidisciplinair symposium Niercelcarcinoom op 27 maart
2014 in Ede zal houden.
Na de onderbreking van een jaar is er meer dan voldoende stof om aan bod te laten komen.
De symposiumorganisatie heeft een programma samengesteld over diverse aspecten van nierkanker.
Er is aandacht voor de implementatie van de richtlijn, de genetische achtergrond van de ziekte;
aspecten van (beperkte) chirurgie worden besproken. Er zal gedebatteerd worden over de TKIbehoefte in Nederland, en de mogelijke noodzaak te komen tot alternatieven. Er wordt geprobeerd
te komen tot overeenkomende behandelstrategieën in de verschillende centra, om daarmee het
veld met het oog op klinische studies te harmoniseren.
In de middag is er aandacht voor resultaten uit Nederlandse klinische studies, mogelijk geschikt als
basis voor volgende studies van de WIN-O. U wordt op de hoogte gebracht van de voortgang van
de lopende studies.
Na en tussen de lezingen is voldoende gelegenheid om samen van gedachten te wisselen
en te discussiëren over de gepresenteerde onderwerpen.
De symposiumorganisatie hoopt u op 27 maart in Ede te mogen verwelkomen.
Gerard Groenewegen

Programma
09.00 – 10.00 uur

Ontvangst: inschrijving, ontvangst standhouders

10.00 – 10.05 uur

Opening

10.05 – 10.30 uur

Evaluatie van implementatie van de richtlijn nierkanker

Dr. Katja Aben, IKNL

10.30 – 10.55 uur

Nieuwe begrippen in de genetica achter niertumoren

Dr. Rachel Giles, UMCU

10.55 – 11.20 uur

Niersparende behandeling van T1a niertumoren;
indicatie, patiënt selectie, methoden en uitkomsten

Dr. Brunolf Lagerveld, OLVG

Dr. Gerard Groenewegen, UMCU

De basis

11.20 – 11.40 uur

Sessievoorzitter: Dr. Gerard Groenewegen, UMCU

Koffiepauze
Nieuwe benaderingen

Sessievoorzitter: Prof. Dr. Henk Verheul,VUMC

11.40 – 12.10 uur

“Treatment of metastatic renal cell carcinoma with CAIX
CAR-engineered T cells: clinical evalutaion and management
of on-target toxicity”

Dr. Cor Lamers, EMC

12.10 – 12.40 uur

Diagnostiek en therapie van RCC met radioactief gelabelde
antilichamen

Drs. Stijn Mutselaers, UMCN

12.40 – 13.10 uur

Endothelin-1 antagonists in renal cell carcinoma

Dr. Gerard Groenewegen, UMCU

13.10 – 13.55 uur

Lunch
TKI sessie

Sessievoorzitter: Dr. Cor Lamers, EMC

13.55 – 14.25 uur

Tyrosine kinase remmers (TKI),
misschien toch niet zo’n goed idee

14.25 – 14.50 uur

Debat over TKI-behoefte:
“we hebben meer TKI’s nodig”
“we hebben nu genoeg TKI’s”

14.50 – 15.15 uur

Behandeling van het gemetastaseerde niercelcarcinoom
met tyrosinekinaseremmers: in het verleden, het heden
en de toekomst

15.15 – 15.30 uur

Koffiepauze

Voortgang lopende WIN-O studies

Prof. Dr. Arjan Griffioen,VUMC
Prof. Dr. Henk Verheul,VUMC
Dr. Carla van Herpen, UMCN
Prof. Dr. John Haanen, AVL

Sessievoorzitter: Prof. Dr. John Haanen, AVL

15.30 – 15.40 uur

Studies bij RCC: E30073

Prof. Dr. John Haanen, AVL

15.40 – 15.55 uur

PRESPECT study: Phosphoproteomics for response
prediction in patients with metastatic renal cell carcinoma

Drs. Mariette Labots,VUMC

15.55 – 16.10 uur

Everolimus – ld cyclofosfamide

Drs. Lotte Huijts,VUMC

16.10 – 16.25 uur

SURE: sunitinib rechallenge in patients with
metastatic renal cell carcinoma

Prof. Dr. Henk Verheul,VUMC

16.25 – 16.45 uur

ROPETAR

Drs. Geert Cirkel, UMCU

16.45 uur

Afsluiting

Prof. Dr. John Haanen, AVL

16.50 – 17.45 uur

Afsluitende borrel

www.win-o.nl

Algemene informatie
Datum
Donderdag 27 maart 2014
Locatie
Hotel & Congrescentrum de ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede
Inschrijving
Inschrijving voor het multidisciplinaire symposium niercelcarcinoom 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 26 maart 2014 kunt u zich uitsluitend aan de registratiebalie inschrijven.
Om wachttijden bij de registratiebalie te voorkomen, adviseren wij u om tijdig in te schrijven
via de website. Let op: dit symposium is alleen toegangelijk als u bevoegd bent om geneesmiddelen
voor te schrijven.
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 60,Betaling
Betaling is uitsluitend mogelijk door middel van het afgeven van een éénmalige machtiging.
De betaling wordt geboekt op bankrekening NL08RABO 0103 4124 84
bij CMSH inzake WIN-O symposium onder vermelding van uw registratienummer.
Annulering
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering vóór 6 maart 2014 wordt het overgemaakte
bedrag onder aftrek van € 25,- administratiekosten gerestitueerd.Vanaf 6 maart 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 wordt door de NIV geaccrediteerd voor 6 punten. Bij de NVU
is accreditatie aangevraagd. 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.
Congressecretariaat
Congress & Meeting Services Holland
Postbus 957
5600 AZ Eindhoven
Tel: 040-2132222
Fax: 040-2134010
Email: info@congresservice.nl

