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 Inleiding
De Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O) is verheugd dat
zij haar vijfde landelijke multidisciplinair symposium Niercelcarcinoom op 11 maart 
2015 in Ede zal houden.

De behandeling van het niercelcarcinoom is de afgelopen jaren aan verandering onderhevig.
In deze relatief zeldzame aandoening is steeds meer de multidisciplinaire benadering van groot 
belang; dit wordt weerspiegeld in het voor u samengestelde dagprogramma. Zowel voor de locale 
behandeling, de diagnostiek als ook de behandeling van het gemetastaseerd niercelcarcinoom krijgt 
u op deze bijeenkomst een inzicht in de state of the art anno 2015. Ook de actuele discussie over 
concentratie van zorg wordt voor u belicht.

Wij hopen u allen een leerzame dag te bieden met aansprekende sprekers van (inter)nationale faam.

De symposiumorganisatie hoopt u op 11 maart in Ede te mogen verwelkomen.

mede namens het bestuur van de WIN-O,

Hans van Thienen (NKI-AvL Amsterdam) en Laurens Beerepoot (Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg) 
programmacommissie WIN-O symposium Niercelcarcinoom



 Programma
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09.00 – 10.00 uur Ontvangst: inschrijving, ontvangst standhouders 

10.00 – 10.05 uur Opening Dr. Laurens Beerepoot, 
Dr. Hans van Thienen

De toekomst
Sessievoorzitter: Prof. Dr. John Haanen, NKI-AvL 

10.05 – 10.35 uur Nieuwe richtlijn niercelcarcinoom Europa en Nederland Dr. Axel Bex, NKI-AvL

10.35 – 11.05 uur Organisatie van zorg voor niercelcarcinoom patiënten Prof. Dr. Ir. Koos van der Hoeven, LUMC

11.05 – 11.35 uur Koffiepauze

Voortgang lopende studies 
Sessievoorzitter: Dr. Carla van Herpen, RadboudUMC

11.35 – 12.05 uur Everolimus en lowdose cyclofosfamide Drs. Lotte Huijts, VUMC

12.05 – 12.35 uur Angiogeneseremming en diarree Dr. Marije Boers-Sonderen, RadboudUMC 

12.35 – 13.05 uur Sunrise studie Prof. Dr. Henk Verheul, VUMC

13.05 – 14.00 uur Lunch

Diagnostiek en primaire behandeling 
Sessievoorzitter: Dr.  Axel Bex, NKI-AVL

14.00 – 14.30 uur Beeldvorming van niertumoren Dr. Fiek van Tilborg, 
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

14.30 – 15.00 uur Lokale behandeling van beperkte niertumoren Dr. Mark Meier, NKI-AvL

15.00 – 15.25 uur Koffiepauze

Nieuwe behandelingsmogelijkheden 
Sessievoorzitter: Prof. Dr. Henk Verheul, VUMC

15.25 – 15.55 uur Immuuntherapie voor niercelcarcinoom patiënten, een 
overzicht van de ontwikkelingen Prof. Dr. John Haanen, NKI-AvL

15.55 – 16.25 uur Operatieve benadering niertumoren Dr. John Rietbergen, 
St Franciscus Ziekenhuis 

16.25 – 16.55 uur Therapeutic drug monitoring TKIs Dr. Nielka van Erp, RadboudUMC

16.55 uur Afsluiting Prof. Dr. John Haanen, NKI-AvL 

17.00 – 17.45 uur Afsluitende borrel



 
Datum
Woensdag 11 maart 2015

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 10 maart 2015 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 26 februari 2015 wordt het overgemaakte 
bedrag onder aftrek van € 25,- administratiekosten gerestitueerd. Vanaf 26 februari 2015 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 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

Algemene informatie


