
‘De wereld van cellen in Leiden’ 
Zevende scholingsdag van de Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers 

 
Praktische informatie 
Aanmelding 
U kunt zich voor deze scholingsdag aanmelden tot 8 november 2010 via bijgaand 
inschrijfformulier. Tevens is het inschrijfformulier te downloaden via de website 
van de NVvOD: www.nvvod.nl. U kunt dit inschrijfformulier  mailen naar het 
secretariaat van de NVvOD.  
E-mail: secretariaat@nvvod.nl 
U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. 
 
Kosten 
Voor leden van de NVvOD is deze scholingsdag gratis.  
Voor niet-leden zijn de kosten € 50,-. Betaling via 13.29.70.759 t.n.v. NVvOD te 
Utrecht o.v.v. scholingsdag 23 november 2010 met naam van deelnemer. 
 
Accreditatie 
Deze dag is voor 7 punten geaccrediteerd door de NVvOD. Een deelname 
certificaat zal aan het einde van de dag worden uitgereikt. 
 
Diner 
Na afloop van deze scholingsdag is er de mogelijkheid om gezamenlijk te eten in 
een restaurant in de buurt van het centraal station Leiden.  Dit is uiteraard op 
vrijwillige basis. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.  
  
 

         

Datum:   Dinsdag  23  november 2010       
Tijdstip:   09.30 – 16.00 
 

 

 
   
 
   
  

Locatie 
LUMC, Gebouw 1, Collegezaal 4 
Albinusdreef 2  
2333 ZA Leiden 
Routebeschrijving: 
 
Eigen vervoer 
Komt u met eigen vervoer en wilt u gebruik maken van de parkeergarage, dan 
kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. Op de dag zelf kan dan tegen 
betaling van € 4,00 een uitrijkaart verkregen worden.  
 
Informatie 
Voor nadere informatie  kunt u contact opnemen met het NVvOD-secretariaat, 
tel: 088 755 6286 of  secretariaat@nvvod.nl. 
 

               

                             
 
                   
 
 

         
 
 

 
Programma 
 
09.30  Registratie en ontvangst met koffie en thee 
 
10.00  Welkom en opening 
Karin Pasman, Hoofd Diagnostiek en Behandeling IKW 
 
10.10  De analyse van cellen op basis van flowcytometrie 
Dr. W.A.F. Marijt, hematoloog LUMC 

 
10.40  Chimerisme: graadmeter voor het succes van allogene stamceltransplantatie 
Dr. C.J.M. Halkes, hematoloog LUMC 
 
11.10  Koffiepauze 
 
11.40  CTC 4 Bespreking en casuïstiek 
Dr. A.J. Gelderblom, medisch oncoloog LUMC 
 
12.40  Ledenvergadering 
 
13.00  Lunch 
 
14.00  PET-CT in oncologie; een bron van data  

Drs. B. van der Hiel, nucleair geneeskundige 
 
14.30  Fertiliteitspreservatie 
Drs. L.A. Louwé, gynaecoloog LUMC 
 
15.15  Verleden, heden en toekomst PORTEC studies 
Dr. C.L. Creutzberg, radiotherapeut LUMC 
 
16.00  Sluiting 
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