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21 januari 2011

NKI-AVL ism
Congress Care

Amsterdam
Renaissance
Hotel

13e nationale longkanker symposium

U zult op de hoogte worden gebracht
van de vernieuwingen binnen de
diagnostiek en behandeling van het
longcarcinoom. U krijgt een
voorproefje van de nieuwe
Nederlandse richtlijn NSCLC.

jaarlijks

zie website
NVvOD

http://www.longkankers
ymposium.nl/

25 januari 2011

UMCU

Utrecht, UMC

Avondsymposium Levertumoren

Nieuwe ontwikkelingen in de
behandeling van levermetastasen
Relevantie voor de klinische praktijk

eenmalig

2

http://www.umcutrecht.
nl/subsite/cancercenter
/Symposia/

26-28 januari
2011

HOVON, NVvH

Papendal,

Nederlands Hematologie Congres

Laatste ontwikkelingen Hematologie
Zie programma website

1x per jaar

zie website
NVvOD

www.hematologiecongr
es.nl

3 februari 2011

NVvO, NKI/AvL,
ErasmusMC

Utrecht,
Academie
gebouw

NVvO-Oncologiedag
Borstkanker

Tumor vanuit een zo breed mogelijk
spectrum te belichten: epidemiologie,
basaal onderzoek, translationeel
onderzoek, diagnose, behandeling,
psychosociale aspecten, nieuwe
inzichten.

jaarlijks

zie website
NVvOD

http://www.nvvoncologi
e.nl/

28 februari t/m 4
maart 2011

NVvO

Ellecom

NVvO Basiscursus Oncologie
5-daagse postacademische cursus:
`Introductie tot de klinische en
fundamentele oncologie'

Het programma streeft ernaar een
breed overzicht te geven van de
belangrijkste aspecten van basaal- en
klinisch-oncologisch onderzoek,
behandeling en psychosociale en
ethische aspecten.

jaarlijks

zie website
NVvOD

http://www.nvvoncologi
e.nl/

1-4 maart 2011

EORTC

Brussel

EORTC Groups Annual Meeting
(EGAM)

This meeting of all clinical and
translational EORTC groups will give
the opportunity to all participants to
contribute to the scientific activities of
each group irrespective of the primary
group affiliation.

jaarlijks

zie website
NVvOD

www.eortc.org

4 april 2011

NVvOD, IKNL, IKZ

Utrecht

symposium ‘Klinisch wetenschappelijk
onderzoek: weet wat je doet’.

Presentatie Kwaliteitskaders en
presentaties over de toekomst van
klinisch vergelijkend onderzoek, het
belang van zinvolle data, de visie van
de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en het
patiëntenperspectief.

eenmalig

2

www.nvvod.nl

14 april 2011

TTRH (Landelijke
Werkgroep
Trialcoördinatoren,
Trialconsulenten en
Research
Verpleegkundigen
Hematologie)

AMC

Hematologie scholingsdag

Scholingsdag voor Research
Verpleegkundigen,
Trialcoördinatoren, Trialconsulenten
en Datamanagers werkzaam in het
veld van klinische studies binnen de
Hematologie.

eenmalig

5

-

19 april 2011

Nabon/Boog, i.s.m.
congresscare

Arnhem,
Musis
Sacrum

10e Nabon/Boog symposium

avondsymposium naar aanleiding van
het 33rd Annual San Antonio Breast
CancerSymposium en de 12th St.
Gallen International Breast Cancer

jaarlijks

2

www.congresscare.co
m

NVvOD scholingsagenda 2011

1/3

Scholingsagenda
Datum

Organisatie

Locatie

Scholingsactiviteit

Omschrijving

Frequentie

Accreditatie

Link

Conference. Laatste ontwikkelingen
op zowel klinisch als préklinisch
gebied betreffende de behandeling
van borstkanker.
10 & 18 mei 2011

IKA

IKA

Medische statistiek in de oncologie

Correcte interpretatie van
wetenschappelijke literatuur, een
training voor artsen en onderzoekers
werkzaam in de oncologie

eenmalig

zie website
NVvOD

http://www.ikcnet.nl/IKA
/agenda/index.php?id=
9697&type=1%2C2%2
C3%2C4%2C5&menu_
id=178&nav_id=9

20 mei 2010

HOVON

Amersfoort

HOVON protocollendag

Bespreking HOVON trials

2x per jaar

5 punten

http://www.hovon.nl/alg
emeen/nieuws/nieuwshovon.html?newsid=25

maandag 16,
donderdag 26
(o.v.b.), dinsdag
31 mei 2011

NVvOD

VIKC Utrecht

Basisscholing oncologie datamanager

Basiskennis oncologie
datamanagement voor de startende
nog niet-geregistreerde datamanager,
zie programma. Donderdag 26 mei
wettelijk kader, waaronder GCP.

jaarlijks

zie website
NVvOD

www.nvvod.nl

maandag 23,
dinsdag 24 mei
2011

NVvOD, i.s.m.
Genzyme

Naarden

scholing Centraal Datamanagement
en monitoring

Doelgroep: datamanagers die sinds
kort CDM en/of monitoring verrichten
of hier binnenkort mee starten.
Basiskennis van centraal
datamanagement en monitoring,
praktische vaardigheden komen aan
bod.

eenmalig

10

www.nvvod.nl

dinsdag 24 mei
2011

IKL / NVvOD

Sittard, Orbis
MC

NVvOD scholingsdag

Scholing voor Datamanagers, zie
programma.

2x per jaar

Zie
programma

www.nvvod.nl

26 mei 2011

NKI-AVL

Amsterdam,
De Meervaart

Oncologie in perspectief - Rondom vijf
17de symposium voor
verpleegkundigen en paramedici

Het symposium kenmerkt zich door
het multidisciplinaire karakter en
richt zich op nieuwe ontwikkelingen
in de oncologie.

jaarlijks

3

www.nki.nl/symposium
26mei2011

14-17 juni 2011

EORTC

Brussel,
België

Clinical Trial Statistics for Non
Statisticians

An introduction to the statistical
principles which form the basis for the
design and analysis of cancer clinical
trials. Doelgroep artsen,
datamanagers , etc.

jaarlijks

zie website
NVvOD

http://www.eortc.org/Se
minar/Educationpgm/Pr
ograms/prog2011.htm

6 juli 2011

VUmc

Amsterdam

Symposium Veiligheidsrapportage
klinisch wetenschappelijk onderzoek

Rol van de Data Safety Monitoring
Board en opdrachtgever. Wie is de
opdrachtgever bij investigator-initiated
onderzoek. Melding voorvallen en
bijwerkingen, wat en hoe.

eenmalig

2 punten

http://www.vumc.nl/afd
elingen/PAOG/agenda/
5677507/

9 september 2011

EORTC

Brussel

One-day Introduction to EORTC Trials

introductory course to give general
information on the strategies and
principles for collaboration with
EORTC. Doelgroep: o.a. nieuwe
datamanagers.

onbekend

5 punten

http://www.eortc.be/Se
minar/Educationpgm/O
neday2011/Default.htm

15 september
2011

UMC St.radboud en
andere organisaties

Nijmegen

Stamceltransplantatie:
wat is het ons waard?

Symposium over: Ontwikkeling van de
stamceltransplantatie en nieuwe

eenmalig

2 punten

-
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30 jaar stamceltherapie in Nijmegen

ontwikkelingen, bekostiging,
overleving en kwaliteit van leven.

Frequentie

Accreditatie

Link

16, 23, 30 sep.,
14 okt., 4 en 11
nov.

IKNL, locatie
Amsterdam

Amsterdam

Oncologisch Spectrum

basiscursus oncologie voor
registratiemedewerkers en
datamanagers

1x per jaar

zie website
NVvOD

http://www.ikcnet.nl/pa
ge.php?nav_id=139&id
=1051

4 november 2011

Dutch Colorectal
Cancer Group i.s.m.
TRM oncology

Utrecht

Jaarlijkse DCCG-dag.

DCCG informeert u over nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van het
colorectalcarcinoom.

jaarlijks

5 punten

http://www.dccg.nl/conf
erences/dccg-dag2011

4 november 2011

MCCM en Novartis
Oncology

Amersfoort

Klinisch Geneesmiddel-onderzoek in
de Oncologie

De cursus is gericht op artsen die net
begonnen zijn met klinisch
geneesmiddelonderzoek of die van
plan zijn binnenkort actief mee te
gaan werken aan dit type onderzoek.

jaarlijks

5 punten

http://www.mccm.nl/co
ntent/view/29/54/

10 november
2011, donderdag

HOVON

Amersfoort

HOVON protocollendag

Bespreking HOVON trials

2x per jaar

5 punten

http://www.hovon.nl/alg
emeen/nieuws/nieuwshovon.html?newsid=25

21 november
2011, maandag

diverse organisaties /
NVvOD

Rotterdam
Erasmus MC

NVvOD scholingsdag

Scholing voor Datamanagers,
programma volgt.

2x per jaar

Zie
programma

www.nvvod.nl

29 november – 2
december 2011

EORTC

Leuven
België

Organisation and Implementation of
Cancer Clinical Trials

The course is designed to Clinical
Research Coordinators. The aim of
the course is to facilitate an in depth
exploration of the administrative and
practical issues related to clinical
trials, based on an exchange of
knowledge and experience by faculty
and participants.

onbekend

zie website
NVvOD

http://www.eortc.be/Se
minar/Educationpgm/C
RC2011/Default.htm

21 december
2011

Roche Nederland
BV., i.s.m. VUmc
Hematololgie

Utrecht,
Mediaplaza

ASH review 2011

Verslag van de laatste ontwikkelingen
en het congres.
Aanmelding bij Roche Nederland bv.

jaarlijks

2 punten

-
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