ReeHorst, Ede

3e Multidisciplinair
WIN-O Melanoom
symposium
-AANDAG  NOVEMBER 

s
s
s
s
s
s

%PI GENETICA
$IAGNOSTIEK
4ARGETED THERAPIE
#HIRURGIE BIJ METASTASEN
)MMUNOTHERAPIE EN 7). / STUDIES
/RGANISATIE VAN ZORG

3YMPOSIUMORGANISATIE:
Willeke Blokx, RUMCN
Christian Blank, NKI-AvL
Ellen Kapiteijn, LUMC

www.win-o.nl

Inleiding
In 2011 organiseerde de Werkgroep Immuuntherapie Nederland voor Oncologie
(WIN-O) het eerste multidisciplinaire symposium over melanoom. Indertijd
hadden wij niet verwacht een jaarlijks symposium te kunnen organiseren waarin
ieder jaar belangrijke ontwikkelingen zouden worden besproken. Met het succes
van doelgerichte en immuuntherapie bij het gemetastaseerd melanoom, is het
tegenwoordig een uitdaging om keuzes te maken in de behandeling van deze ziekte.
Tevens wordt door de neoadjuvante en adjuvante opties multidisciplinaire zorg van
melanoompatiënten steeds belangrijker.
Daarom nodigen wij graag weer dermatologen, pathologen, chirurgen, medischoncologen, oogartsen, arts-assistenten in opleiding en iedereen die geïnteresseerd is in
de behandeling van melanoom uit om aan het 3e multidisciplinaire symposium deel te
nemen. Het symposium zal plaatsvinden op 4 november 2013 in de ReeHorst in Ede.
Het wordt georganiseerd door de WIN-O en de Nederlandse Melanoom Werkgroep
(NMW).
Het programma bestaat uit de onderwerpen (epi)genetica, diagnostiek, targeted therapie, chirurgie
bij metastasen, immunotherapie en WIN-O studies, en organisatie van zorg. Per onderwerp
wordt de “state of the art” en nieuwe ontwikkelingen besproken. In het eerste deel komen
genetische risicofactoren, de vraag wanneer en welke genetische testen gedaan moeten worden
en epigenetische factoren aan de orde. Hierna worden de diagnostische mogelijkheden van
dermoscopie, moleculaire pathways en diagnostiek en de waarde van de PET-scan bij de behandeling
van stadium IV melanoom besproken. Na de lunch wordt verder gegaan met nieuwe targeted
therapie opties, de rol van chirurgie bij het gemetastaseerd melanoom en de rol van targeted
therapie bij hersenmetastasen. Vervolgens wordt gesproken over nieuwe immunotherapeutische
opties bij het gemetastaseerd melanoom, uitkomsten en biomarkers van Nederlandse patiënten
behandeld met ipilimumab en de lopende en te starten WIN-O studies.
De dag wordt afgesloten met het onderwerp “organisatie van zorg” waarin gesproken zal worden
over de dit jaar doorgevoerde centralisatie van zorg voor gemetastaseerde melanoompatiënten
met een update van de stand van zaken en de eerste ervaringen vanuit de periferie en de academie.
Doelgroep: dermatologen, pathologen, chirurgen, medisch-oncologen, oogartsen, arts-assistenten in
opleiding en iedereen die geïnteresseerd is in de behandeling van melanoom.
Organisatoren: WIN-O
Accreditatie is aangevraagd bij NIV, NVDV, NVvH, NAPA en V&VN
De symposiumorganisatie hoopt u 4 november 2013 in Ede te mogen verwelkomen!
De symposiumorganisatie,
Willeke Blokx, RUMCN
Christian Blank, NKI-AvL
Ellen Kapiteijn, LUMC
Hoofdsponsors

Programma
09.00 – 10.00 uur

ONTVANGST: INSCHRIJVING, ONTVANGST STANDHOUDERS

10.00 – 10.05 uur

Opening

Dr. Ellen Kapiteijn, LUMC

(Epi)genetica, sessievoorzitter Dr. Willeke Blokx, RUMCN
10.05 – 10.20 uur

Major en minor genetische risicofactoren melanoom Dr. Nelleke Gruis, LUMC

10.20 – 10.40 uur

Wanneer en wat genetisch testen bij (mogelijk
familiair) melanoom?

Dr. Liesbeth Spruijt, RUMCN

10.40 – 11.00 uur

Epigenetische factoren melanoom

Dr. Remco van Doorn, LUMC

11.00 – 11.30 uur

PAUZE

11.30 – 11.50 uur

Dermoscopie: een methode om melanoom van
andere huidlesies te onderscheiden

Diagnostiek, sessievoorzitter Dr. Ellen Kapteijn, LUMC
Dr. Nicole Kukutsch, LUMC

11.50 – 12.10 uur

Moleculaire pathways bij melanoom en
moleculaire diagnostiek ten behoeve van
targeted therapie bij melanoom

Dr. Patricia Groenen, RUMCN,
Dr. Willeke Blokx, RUMCN

12.10 – 12.30 uur

PET-scan bij de behandeling van gemetastaseerd
melanoom

Dr. Bernies van de Hiel, NKI-AvL

12.30 – 13.30 uur

LUNCH

Targeted therapie en chirurgie, sessievoorzitter Dr. Christian Blank, NKI-AvL
13.30 – 13.50 uur

Nieuwe targeted therapie opties: neoadjuvant BRAF- Prof. dr. Geke Hospers, UMCG
remmers, combinaties van BRAF+MEK-remmers

13.50 – 14.10 uur

De rol van chirurgie bij gemetastaseerd melanoom

Dr. Han Bonenkamp, RUMCN

14.10 – 14.30 uur

Behandeling van hersenmetastasen: targeted
therapie in deze setting

Dr. Dieta Brandsma, NKI-AvL

14.30 – 15.00 uur

PAUZE

Immuuntherapie en WIN-O studies, sessievoorzitter Dr. Fons van den Eertwegh,VUMC
15.00 – 15.20 uur

Nieuwe immunotherapeutische opties:
TIL-therapie, eerste data

Prof. dr. John Haanen, NKI-AvL

15.20 – 15.40 uur

Data over Nederlandse patiënten behandeld
met ipilimumab in named patiënt programma,
biomarkers bij ipilimumab en anti-PD1

Dr. Christian Blank, NKI-AvL

15.40 – 16.00 uur

WIN-O melanoomgroep: stand van zaken en
toekomst

Dr. Fons van den Eertwegh,VUMC

16.00 – 16.10 uur

Update centralisatie en registratie

Prof. dr. Koos van der Hoeven, LUMC

16.10 - 16.20 uur

Ervaringen uit de periferie

Dr. Jan Willem de Groot, Isala Klinieken

16.20 - 16.30 uur

Ervaringen uit de academie

Dr. Rutger Koornstra, RUMCN

16.30 – 17.30 uur

BORREL

Organisatie van zorg

www.win-o.nl

AlGemene informatie
$ATUM
Maandag 4 november 2013
Locatie
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 15.00 uur op vrijdag 1 november 2013 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 éénmalige machtiging.
De betaling wordt geboekt op bankrekening 1034.12.484 CMSH inzake WIN-O symposium
onder vermelding van uw registratienummer.
!NNULERING
Annulering kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering voor 7 oktober 2013 wordt het overgemaakte
bedrag onder aftrek van € 25,- administratiekosten gerestitueerd. Vanaf 7 oktober 2013 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 geaccrediteerd door NIV, NVvH en V&VN (per vereniging voor 5 punten)
en heeft accreditatie aangevraagd bij NVDV en NAPA. 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.
#ONGRESSECRETARIAAT
Congress & Meeting Services Holland
Postbus 957
5600 AZ Eindhoven
Tel: 040 2132222
Fax: 040 2134010
Email: info@congresservice.nl

