
  

www.win-o.nl

WIN-O symposium: 
Congrescentrum de ReeHorst, Ede 

Multidisciplinair symposium 
Niercelcarcinoom 
Dinsdag 14 maart 2017



  Inleiding
De Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O) is verheugd dat 
zij haar zesde landelijke multidisciplinair symposium Niercelcarcinoom op 14 maart 
2017 in Ede zal houden.

De symposiumorganisatie heeft een interessant wetenschappelijk programma samengesteld over 
diverse aspecten van de diagnostiek en behandeling van het niercelcarcinoom. Er zijn afgelopen 
jaar verscheidene nieuwe inzichten en ontwikkelingen geweest in het management van patiënten 
met niercelcarcinoom, die aan bod zullen komen. Er zal een overzicht worden gegeven over de 
huidige stand van zaken en zal er aandacht zijn voor veelbelovende nieuwe inzichten met 
relevantie voor de klinische praktijk.

Er worden data uit recent epidemiologisch, epigenetisch en diagnostisch Nederlands onderzoek 
gepresenteerd. Relevantie van Bosniak classifi catie zal voor u worden samengevat. 

Daarnaast wordt er stilgestaan bij systemische behandelingen loco-regionaal en gemetastaseerd 
niercelcarcinoom. Waarbij er ook speciaal aandacht is voor de behandeling van cerebrale 
metastasen. Implicaties van toxiciteit van checkpoint inhibitors zal aan de hand van een casus 
worden besproken.

Voorts is er aandacht voor chirurgische behandelingen. Er zal worden stilgestaan bij strategieën 
en keuzes van partiele nefectomie versus totale nefrectomie en de uitkomsten daarvan. 
Daarnaast zal behandelingsstrategie van kleine tumoren worden gepresenteerd.

Wij hopen u allen een leerzame dag te bieden en hoopt u te mogen verwelkomen 
op 14 maart in Ede.

Maureen Aarts, internist-oncoloog, MUMC+, Maastricht
John Rietbergen, uroloog, Franciscus Gasthuis, Rotterdam
programmacommissie WIN-O symposium Niercelcarcinoom

Hoofdsponsor:



  Programma
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09.55 – 10.00 uur Opening

Sessievoorzitter: Dr. M. Aarts

10.00 – 10.25 uur Nieuwe risicofactoren van nierkanker Dr. Leo Schouten, MUMC+

10.25 – 10.45 uur Hoe detecteer je oligometastasen het beste? Marlene Hekman, Radboudumc

10.45 – 11.15 uur Behandeling niet heldercellig niercelcarcinoom Dr. Astrid van der Veldt, ErasmusMC 

11.15 – 11.45 uur Koffi epauze

Sessievoorzitter: J. Rietbergen 

11.45 – 12.30 uur Outcome van partiële nefrectomie versus nefrectomie Prof. dr. Hendrik  Van Poppel, UZ Leuven  

12.35 – 13.15 uur Lunch

Sessievoorzitter: Dr. M. Aarts

13.15 – 13.35 uur Neo-adjuvante therapie Dr. Maureen Aarts, MUMC+

13.35 – 13.55 uur De voor- en nadelen van immunotherapie Dr. Hans van Thienen,  AvL

13.55 – 14.15 uur Update WIN-O bestuur. Dr.  Axel Bex,  AVL

14.15 – 14.35 uur
WIN-O nivolumab registry: 
plannen voor de eerste analyse

Saskia Verhaart,  VUmc

14.35 – 14.55 uur Koffi epauze

Sessievoorzitter: J. Rietbergen

14.55 – 15.15 uur Zin en onzin van Bosniak classifi catie Dr. Paul Verhagen, ErasmusMC

15.15 – 15.35 uur Active surveillance for small renal masses Dr. Brunolf Lagerveld, OLVG

15.35 – 15.55 uur Koffi epauze

Sessievoorzitter: Dr. M. Aarts

15.55 – 16.20 uur
A molecular marker panel consisting of GREM1, NEURL, 
LAD1 and NEFH predicts survival of clear cell renal cell 
cancer patients

Prof. dr. Manon van Engeland, MUMC+

16.20 – 16.45 uur Behandeling cerebrale metastasen Dr. Sasja Mulder, Radboudumc 

16.45 – 16.50 uur Afsluiting

16.50 – 17.30 uur Afsluitende borrel



  

Datum
Dinsdag 14 maart 2017

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 13 maart 2017 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 2017 wordt het overgemaakte 
bedrag onder aftrek van € 25,- administratiekosten gerestitueerd. Vanaf 26 februari 2017 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


