Praktische informatie
Aanmelding
Je kunt je aanmelden tot 6 november 2015 voor deze scholingsdag
via het inschrijfformulier op de website:
http://www.nvvod.nl/plenair
Na 6 november ontvang je een bevestiging van je inschrijving.
Kosten
Voor leden van de NVvOD is deze scholingsdag gratis.
Voor niet-leden zijn de kosten €50,-. Betaling via bankrekening:
NL97 RABO 0132 9707 59 t.n.v. NVvOD te Utrecht o.v.v. scholingsdag
23 november 2015 en naam deelnemer.
Accreditatie
Deze dag is voor 7 punten geaccrediteerd door de NVvOD. Aan het eind
van de dag wordt een deelnamecertificaat uitgereikt. Het certificaat en de
bijbehorende accreditatiepunten wordt alleen toegekend indien men de
volledige dag heeft bijgewoond (zie ook de website van de NVvOD).
Locatie
Restaurant Valdin
Van Peltlaan 4
6533 ZM Nijmegen
Er wordt aangeraden met het OV te komen, buslijn 6, 10 of 83 vanaf
Centraal Station Nijmegen.
Parkeren kan op de bezoekersplaatsen van het Radboudumc. Een
dagkaart kost €8.
Informatie
Voor nadere informatie over de organisatie van deze scholingsdag kun je
contact opnemen met Elvira Spoelman: elvira.spoelmanhecker@radboudumc.nl, tel 024 30 92329 b.g.g. tel 024 361 47 94
Voor vragen die betrekking hebben op de NVvOD kan contact worden
opgenomen met het NVvOD secretariaat op telefoon 088 755 62 86 of via
secretariaat@nvvod.nl

“Kanker in beeld”
Zestiende scholingsdag van de
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers

Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Maandag 23 november 2015
09.30 uur – 17.00 uur
Restaurant Valdin, Van Peltlaan 4, Nijmegen
(tegenover ingang West Radboudumc)

Inleiding
Voor jullie ligt de uitnodiging voor de najaarseditie van de scholingsdag van
de Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers NVvOD, te houden
op maandag 23 november 2015
Wij, datamanagers uit de regio Nijmegen, hebben deze scholingsdag voor jullie
georganiseerd, met als thema ‘Kanker in Beeld’. We hebben geprobeerd
een zo breed en gevarieerd mogelijk programma samen te stellen.
We hebben voor het thema ‘Kanker in beeld’ gekozen, omdat in rap tempo
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van imaging plaatsvinden. Er zijn in
Nederland veel studies met nieuwe beeldtechnieken, waarin de uitkomsten
van (vroege) beeldvorming invloed hebben op de verdere behandeling van
patiënten. Enkele van deze studies zullen op deze dag besproken worden,
zoals de EORTC 20051/H10, de CAIRO5, de IMPACT en de UPGRADE.
Verder komen nieuwe ontwikkelingen bij tumorimmunologie,
stamceltransplantatie en de nieuwe immune related RECIST-methode aan
bod.
Naast deze lezingen presenteren we ’s middags een korte quiz met vragen
uit de praktijk waar iedereen actief aan kan deelnemen.

Programma
09.30 – 10.00

Registratie en ontvangst met koffie / thee

10.00 – 10.10

Welkom
Dr. Jackie Droste, manager Trialbureau HematologieOncologie, Radboudumc

10.10 – 10.45

Vroege PET-scan gestuurde aanpassing behandeling
bij het Hodgkinlymfoom
Dr. J.M.M. Raemaekers, internist-hematoloog, Radboudumc
en Rijnstate Ziekenhuis

10.45 – 11.25

Logistic and ethical aspects of the Dutch nationwide
colorectal liver metastases expert panel of CAIRO5
Drs. J. Huiskens, arts-onderzoeker, AMC

11.25 – 12.00

Afweer tegen kanker
Prof.dr. I.Jolanda M. de Vries, hoogleraar translationele
tumorimmunologie, Radboudumc

12.00– 13.00

Lunchpauze

13.00 – 13.35

IMPACT: molecular imaging leading to personalised
treatment
Drs. E. Boon, arts-onderzoeker Medische oncologie,
Radboudumc

13.35 – 14.10

Stamceltransplantatie in vogelvlucht
J.M.G. Lucassen, transplantatie coördinator, Radboudumc

14.10 – 14.40

Datamanagement quiz

14.40 – 15.00

Koffie-/theepauze

15.00– 15.35

Valkuilen voor (ir-) RECIST. Hoe vallen we er niet in?
Dr. C.M.L. van Herpen, internist-oncoloog, Medische
Oncologie,Radboudumc

15.35 – 16.00

Achtergrond en opzet van de UPGRADE-RT trial
Drs. S. van den Bosch, arts in opleiding afdeling
Radiotherapie, Radboudumc

16.00 – 17.00

Afsluiting, uitreiking certificaten, borrel

De dag wordt gehouden in Restaurant Valdin te Nijmegen (tegenover ingang
West Radboudumc).
Dagvoorzitter is Marjolein Hendrikx, IKNL teamleider registratie Nijmegen.
Aanmelden kan via de website van de NVvOD. Bij teveel aanmeldingen zullen
we een indeling maken aan de hand van regio/instituut.
Wij hopen jullie te zien op 23 november 2015 in Nijmegen.
Met vriendelijke groet,
Eveline Wijnen en Andrea Gerritsen, IKNL locatie Nijmegen
Annette Bodegom, Elvira Spoelman en Janine Gossen, Trialbureau HematologieOncologie Radboudumc te Nijmegen

