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WIN-O lustrum symposium: 
Congrescentrum de ReeHorst, Ede 

Multidisciplinair symposium 
Niercelcarcinoom 
Donderdag 31 maart 2016

Keynote lecture door Prof. Bernard Escudier

Lokaal gevorderd niercelcarcinoom
Immunotherapie
SONCOS
Monitoring toxiciteit

Datum
Donderdag 31 maart 2016

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. 
Deelname aan het congres is pas defi nitief na registratie en ontvangst van het verschuldigde 
inschrijfgeld. Na 30 maart 2016 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.

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 75,- incl. btw 

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 2016 wordt het overgemaakte 
bedrag onder aftrek van € 25,- administratiekosten gerestitueerd. Vanaf 26 februari 2016 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 en de 
V&VN verpleegkundig specialisten 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
Email: info@congresservice.nl

Algemene informatie
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  Inleiding Programma
De Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O) is verheugd 
dat zij haar landelijke multidisciplinaire 1e lustrum symposium Niercelcarcinoom 
op 31 maart 2016 in Ede zal houden.

De behandeling van het niercelcarcinoom is sterk veranderd in de afgelopen jaren. Immunotherapie 
heeft een nieuwe impuls gekregen in 2015 met de publicaties over Nivolumab. De chirurgische 
behandeling van het gevorderd niercelcarcinoom is vaak onderbelicht gebleven en daarom zullen 
wij het beleid bij aanwezigheid van een cavathrombus en de rol van lymfeklierdissectie bespreken. 
Wij hebben Prof. Bernard Escudier bereid gevonden om op dit lustrumcongres ons de huidige 
stand van zaken met betrekking tot systemische therapie toe te lichten.

Tevens zal het nieuwe model (aspirant-) lidmaatschap van de WIN-O naar voren komen, waarbij onder 
andere aanwezigheid op het WIN-O jaarsymposium van uroloog en internist-oncoloog uit een ziekenhuis 
dat (aspirant-)lid is of wil worden van belang is. 

Het geheel is opgezet in interactieve vorm met het accent op multidisciplinaire benadering.  Hierdoor 
wordt zowel de medische-oncoloog als de uroloog voorzien van de inzichten anno 2016 op het gebied van 
niercelcarcinoom behandeling.

Wij hopen u een zeer leerzame dag aan te bieden met befaamde sprekers van nationaal en internationaal 
niveau.

De symposiumorganisatie zal u graag op 31 maart in Ede verwelkomen.
mede namens het bestuur van de WIN-O,

Paul Hamberg, Internist-oncoloog, Franciscus Gasthuis, Rotterdam
Hans Langenhuijsen, Uroloog, Radboudumc, Nijmegen
programmacommissie WIN-O symposium Niercelcarcinoom

09.00 – 10.00 uur Ontvangst: inschrijving, ontvangst standhouders 

09.55 – 10.00 uur Opening Dr. Hans Langenhuijsen, Dr. Paul Hamberg

Sessievoorzitter: Dr. Hans Langenhuijsen, Radboudumc

10.00 – 10.25 uur
Chirurgische overwegingen met betrekking tot 
aanwezigheid cava thrombus

Dr. Michiel Sedelaar, Uroloog, 
Radboudumc

10.25 – 10.50 uur
Veneuze (tumor)trombus en tromboembolieën bij het 
niercelcarcinoom: behandelen met antistolling?

Dr. Marten Nijziel, Internist hematoloog, 
Radboudumc 

10.50 – 11.15 uur
Monitoring toxiciteit van  immunotherapie, aanbevelingen 
voor de dagelijks praktijk

Dr. Jan Willem de Groot, Internist 
oncoloog, Isala Klinieken

11.15 – 11.45 uur Koffi epauze

Sessievoorzitter: Dr. Axel Bex, NKI-AVL  

11.45 – 12.30 uur
Systemic therapy mRCC, current insights Prof. Dr. Bernard Escudier, Gustave 

Roussy Medical Oncologist

12.30 – 13.15 uur Lunch

Sessievoorzitter: Dr. Paul Hamberg, Franciscus, locatie Gasthuis

13.15 – 13.35 uur 
Nieuwe studies voor nierkanker patiënten in Nederland: 
hoe willen we dat voor elkaar gaan krijgen. 
Een interactieve sessie

Dr. Carla van Herpen, Internist oncoloog/ 
bestuurslid WIN-O, Radboudumc

13.35 – 13.55 uur
Organisatie van nierkanker zorg, uitkomsten van 
inventarisatie en de WIN-O

Dr. Paul Hamberg, Internist oncoloog/ 
bestuurslid WIN-O , Franciscus Gasthuis

13.55 – 14.15 uur Nierkanker en SONCOS, wat willen we ermee?
Dr. Haiko Bloemendal, Internist oncoloog/ 
voorzitter NVMO, MeanderMC 

14.15 – 14.35 uur Koffi epauze

Sessievoorzitter: Dr. Paul Hamberg, Franciscus, locatie Gasthuis

14.35 – 14.55 uur
Resultaten van het fase 1 deel van de WIN-O studie 
everolimus gecombineerd met low dose cyclofosfamid

Drs. Lotte Huijts, arts-onderzoeker, 
VUMC

14.55 – 15.15 uur Resultaten van de WIN-O studie ROPETAR
Drs. Geert Cirkel, arts-onderzoeker,  
UMC Utrecht

15.15 – 15.35 uur
Resultaten van patiënten met nierkanker die 
geparticipeerd hebben in een Center for 
Personalised Cancer Treatment (CPCT-) project

Dr. Martijn Lolkema, Internist oncoloog, 
Erasmus MC

15.35 – 15.50 uur Koffi epauze

Sessievoorzitter: Dr. Hans Langenhuijsen, Radboudumc

15.50 – 16.10 uur De rol van lymfklierdissectie bij nierkanker Dr. Paul Verhagen, Uroloog, Erasmus MC

16.10 – 16.30 uur
Mogelijkheden voor verbeterde effectiviteit van 
orale systemische antitumortherapie

Dr. Nielka van Erp, Apotheker, 
Radboudumc

16.30 – 16.35 uur Afsluiting

16.35 – 17.30 uur Afsluitende borrel

Hoofdsponsor:
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