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Algemene informatie 
Datum
Donderdag 24 maart 2011

Locatie
Hotel & Congrescentrum de Reehorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

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 23 maart 2011 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 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 2011 wordt het overgemaakte bedrag 
onder aftrek van  25,- administratiekosten gerestitueerd. Vanaf  5 maart 2011 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 5 uur. Accreditatie is bij de NVU 
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. Bewijs van 
deelname 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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Opening Dr. Carla van Herpen, UMC St. Radboud

De nieuwe richtlijn: wijzigingen en discussiepunten Prof.dr. Susanne Osanto, LUMC

Nieuwe ontwikkelingen in de systemische behandeling van niercelkanker Dr. Stefan Sleijfer, Erasmus MC

Systemische behandeling; debat immunotherapie bij niercelkanker Dr. Fons v.d. Eertwegh VUMC & 
Prof.dr. Dick Richel, AMC

Cryotherapie in de behandeling van niercelcarcinoom Dr. Brunolf Lagerveld, OLVG

Behandeling  met sunitinib of  everolimus in de praktijk (casuïstiek) mw. Sophie Bunskoek MANP, UMCG & 
Prof.dr. Jourik Gietema, UMCG

Langdurig behandelen met systemische therapie Dr. Carla van Herpen, UMC St. Radboud

Lunch

Genetische predisposities Dr. Fred Menko, klinisch geneticus, 
VUMC

Cognitieve stoornissen bij angiogeneseremmers Dr. Sasja Mulder, UMC St. Radboud

VEGF-imaging Drs. Sjoukje Oosting, UMCG

Sunitinib resistentie Drs. Kristy Gotink, VUMC

RCC methylome Drs. Iris Vlodrop, MUMC+ 

Hoe verder met behandeling van niercelkanker? Prof.dr. John Haanen, NKI-AVL

Afsluiting

Afsluitende borrel

Programma Inleiding  

De programmacommissie heeft een interessant wetenschappelijk programma samengesteld over diverse 
aspecten in de diagnostiek en behandeling van niercelkanker. Een aantal toonaangevende sprekers uit diverse 
disciplines geeft hun medewerking aan dit inspirerende programma. 

Naast lezingen over nieuwe ontwikkelingen en hoe verder met de behandeling van niercelcarcinoom zal in het 
programma onder andere ook plaats zijn voor de nieuwe richtlijn niercelcarcinoom, een debat over de plaats 
van immunotherapie, een overzichtsverhaal over genetische predisposities, casuïstiek en de toepassing van 
cryotherapie in de behandeling. Ook dit jaar zal een aantal onderzoekers/promovendi resultaten van onder-
zoek bij het niercelcarcinoom laten zien.

Na de lezingen is voldoende gelegenheid om samen met u van gedachten te wisselen en te discussiëren over 
gepresenteerde onderwerpen. De symposiumorganisatie hoopt u op 24 maart in Ede te mogen verwelkomen. 

De symposiumorganisatie Mw. dr. C. van Herpen, dhr. prof. dr. J. Gietema en dhr. dr. J. van Moorselaar


