Praktische informatie
Aanmelding
Je kunt je aanmelden tot 10 november2014 voor deze scholingsdag via
het inschrijfformulier op de website: http://www.nvvod.nl/plenair
Na 10 november ontvang je een bevestiging van je inschrijving.
Er is deze dag beperkte ruimte, toekenning van deelname geschiedt op
volgorde van 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 20
november 2014 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
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9700 RB Groningen
Informatie
Voor nadere informatie over de organisatie van deze scholingsdag kun je
contact opnemen Annet Eerens, a.eerens@iknl.nl, telefoon 088 234 65 00
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

Focus op Acute Lymfatische Leukemie

Veertiende scholingsdag van de
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers

Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Donderdag 20 november 2014
09.30 uur – 16.45 uur
UMCG Oncologie Centrum ruimte 41

Inleiding
De behandelresultaten van ALL zijn de laatste decennia, vooral bij kinderen,
gestaag verbeterd en kunnen worden beschouwd als een van de grote
successen van de medische wetenschap. Een halve eeuw geleden was ALL
onveranderlijk een dodelijke ziekte. Nu hebben kinderen kans op een
langdurige overleving c.q. genezing van ongeveer 90%. ALL is de meest
voorkomende vorm van kanker bij kinderen.
Volwassenen met ALL hebben nog steeds minder goede vooruitzichten, maar
waar de kansen vroeger voor alle volwassenen heel somber werden
ingeschat, kan men thans een subgroep definiëren met een betere prognose.
Op deze dag, die in het teken staat van Acute Lymfatische Leukemie, nemen
we je mee langs de verschillende onderzoeken en behandelingen die ALL
patiënten ondergaan.
Organisatie UMC Groningen & IKNL

Programma
9.30 – 10.00

Registratie en ontvangst met koffie/thee

10.00 - 10.15

Welkom en opening

10.15 – 11.10 Jan Lieverst, hoofd trialbureau SKION
Kinderen en onderzoek. Wat doet SKION allemaal
11.10- 11.35

Koffiepauze

11.35- 12.30

Prof.dr. Eveline de Bont, hoofd kinderoncologie UMCG
Behandeling ALL bij kinderen

12.30-13.30

Lunch

13.30- 14.25

Dr. Simon Daenen, hematoloog UMCG
Behandeling ALL bij volwassenen, toepassen kinderprotocollen
bij jong-volwassenen, MRD bij ALL

14.25-15.15

Dr. Maran Olderode-Berends, klinisch geneticus UMCG
Diagnostiek en Genetica bij ALL

15.15-15.35

Theepauze

15.35-16.05

Drs. Miriam Gelderloos, Transplantatiecoördinator UMCG
CRF items bij ALL

16.05-16.30

Interactief gedeelte

16.30-16.40

Afsluiting
Uitreiking van de certificaten

