


Beste allen, 

De WIN-O niercelgroep is verheugd dat zij haar tiende landelijke WIN-O multidisciplinair 
symposium niercelcarcinoom op 11 maart 2021 zal houden. In 2020 kon dit symposium
helaas geen doorgang vinden vanwege de pandemie. Het programma is aangepast en weer 
helemaal actueel. Door de aanhoudende maatregelen zal het plaats vinden in een online vorm.
 
Om het tweede lustrum van het symposium passend te vieOm het tweede lustrum van het symposium passend te vieren hebben we gerenommeerde 
internationale sprekers bereid gevonden een bijdrage te leveren. De grootste recente 
verandering in de dagelijkse praktijk is combinatie behandeling in de 1e lijn bij het heldercellig 
niercelcarcinoom. Professor Escudier zal ten eerste de combinatie ipilimumab/nivolumab verder 
toelichten, waarna Professor Powles het woord krijgt over pembrolizumab/axitinib. Daarna is er 
alle ruimte voor discussie, waarbij zij ook aanwezig zullen zijn. 

Daarnaast is er aandacht voor diagnostiek binnen de urologie. Nieuwe toepassingen waaronder 
3D AR-RAPN en PET In-gi3D AR-RAPN en PET In-girentuximab zullen worden toegelicht door Professor Mottrie 
en Professor Mulders.

Er zullen ook enkele updates gegeven worden van onderzoek van Nederlandse bodem. Als 
afsluiting geeft Professor John Haanen een blik op de toekomst, waar interessante 
ontwikkelingen aan bod zullen komen.

We hopen u te mogen verwelkomen op 11 maart en er een leerzame mooie dag van te maken!

Symposiumorganisatie:

DDr. Maureen Aarts, MUMC+ Maastricht
Drs. Karin Herbschleb, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein
Drs. Danny Houtsma, HAGA ziekenhuis Den Haag





Datum 
Donderdag 11 maart 2021

Locatie 
Online 

Inschrijving 
Inschrijving voor het multidisciplinaire symposium RCC vindt elektronisch plaats via de link op 
de website wwde 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. 

Kosten 
Het inschrijfgeld bedraagt €95,- incl. btw. De stichting WIN-O is een ANBI stichting en ontvangt 
geen (contributie) geld van haar leden. Het is altijd zoeken naar de beste prijs-kwaliteit 
verhouding voor een kwaliteitscongverhouding voor een kwaliteitscongres. De prijzen willen we zo laag mogelijk houden 
gecombineerd met minimale sponsoring en de eis om inhoudelijk geheel onafhankelijk te zijn 
van sponsors! Ook al zou in verband met de corona-maatregelen besloten moeten worden om 
het multidisciplinaire programma volledig online te houden, dan hebben we toch de hoge 
kosten voor onder andere de zaalhuur (waar we aanvankelijk zouden zitten) de sprekers en de
techniek die er bij komt kijken om een online platform te bouwen om de sprekers/presentaties 
met interactieve gedeelten in goede banen te leiden.

BetalingBetaling
Per iDEAL of door middel van het afgeven van een éénmalige incassomachtiging.

Annulering 
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 11 februari 2021 vindt restitutie plaats onder
aftrek van EUR 30 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
Wel kan eventueel een vervanger worden aangemeld.

Accreditatie
AccAccreditatie wordt aangevraagd bij de NIV, NVU, NAPA en de V&VN VS voor 6 punten. 
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