
Praktische informatie 
 
Aanmelding 
U kunt zich aanmelden tot 16 mei  2012 voor deze scholingsdag via 
bijgaand inschrijfformulier (dit is ook te downloaden op de website van 
de NVvOD: www.nvvod.nl)  
U kunt het 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 132970759 t.n.v. 
NVvOD te Utrecht o.v.v. scholingsdag  31 mei 2012 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). 
 

 

“De diversiteit van het datamanagement anno 
2012” 
 
Tiende  scholingsdag van de  
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers 
 
 
 
 
Datum:  Donderdag 31 mei  2012 
Tijdstip: 09.30 uur – 17.00 uur 
Locatie: Universiteitsgebouw  van  VUMC te Amsterdam  (dus 

niet het ziekenhuis zelf !) 
 

 

 

 
   
   

  

 

Locatie 
Universiteitsgebouw Vrije Universiteit  
Collegezaalnummer: HG 5A05 
De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam 
Routebeschrijving: zie bijlage 
 
Informatie 
Voor nadere informatie over de organisatie van deze scholingsdag kun je 
contact opnemen met Patricia Sierink, IKNL, Amsterdam,  telefoon  075 

650 76 57 of via p.sierink@iknl.nl 
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. 
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Inleiding 
 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de tiende  NVvOD scholingsdag, “De 
diversiteit van het datamanagement anno 2012”, op donderdag 31 mei 2012 
in het Universiteitsgebouw van het VUMC te Amsterdam. 
 
Deze scholingsdag wordt dit jaar georganiseerd door IKNL (Integraal 
Kankercentrum Nederland) locatie Amsterdam en staat in het teken van 
diversiteit. Het programma is net als het werk van de datamanager, zeer 
divers. Actuele onderwerpen die in de ochtend aan bod komen zijn de 
behandeling bij gemetastaseerd mammacarcinoom bij ouderen en recente 
ontwikkelingen in de hematologie. Aan het einde van de ochtend vindt de 
ledenvergadering van de NVvOD plaats.  
Na de lunch wordt er ingegaan op de nieuwe stijl van het IKNL trialbureau na 
het samengaan van een aantal IKC’s begin 2011. Vervolgens komen diverse 
mutaties bij longkanker en de rol van de PET-CT scan bij melanomen aan bod. 
Natuurlijk is er tijdens deze scholingsdag ook weer een interactief gedeelte 
waarin we ons gaan bezig houden met actief netwerken. Hoe zet je je als 
datamanager op de kaart en hoe bouw je een netwerk op?  
Kortom: het belooft weer een zeer leerzame, diverse scholingsdag met 
enthousiaste sprekers te worden! 
 
Aanmelden voor deze dag kan door het inschrijfformulier in te vullen en op te 
sturen. Tevens is een routebeschrijving bijgevoegd. Gezien de bereikbaarheid 
van het universiteitsgebouw VUMC raden we iedereen aan om met het 
openbaar vervoer naar Amsterdam te komen. Het is van belang te weten dat 
je in Amsterdam alleen nog maar met de OV-chipkaart kunt reizen. Het is 
mogelijk om voor het openbaar vervoer een  losse dagkaart te kopen.  
Na afloop is er de mogelijkheid om – op eigen kosten - te gaan eten in 
restaurant Strandzuid in Amsterdam. Via het inschrijfformulier graag vooraf 
aangeven of je mee wil. 
 
Hopelijk tot ziens op 31 mei 2012 in Amsterdam! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
IKNL locatie Amsterdam 
 

Programma 
 

09.30 - 10.00 uur  Registratie en ontvangst met koffie/thee 
 
10.00 – 10.15 uur  Welkom en opening 

Mw. Ir. B.S. Schaefer, teamleider trialbureau IKNL 
locatie Amsterdam 

 
10.15 – 11.00 uur Mammacarcinoom bij ouderen 
   Mw. Dr. C.H. Smorenburg, internist – oncoloog MCA  
 
11.00 – 11.15 uur Koffiepauze 
 
11.15 – 12.15 uur Ontwikkelingen in de hematologie 

Dhr. Prof. Dr. P.C. Huijgens, internist-hematoloog 
VUMC 

 
12.15 – 13.00 uur Algemene Ledenvergadering NVvOD 
   Mw. D. Storm, voorzitter NVvOD 
 
13.00 – 13.45 uur Lunchpauze 
 
13.45 – 14.15 uur IKNL trialbureau nieuwe stijl 

Mw. Ir. B.S. Schaefer, teamleider trialbureau IKNL 
locatie Amsterdam 

 
14.15 – 15.00 uur Mutaties bij longkanker 
   Dhr. Dr. J.A. Burgers, longarts NKI-AVL 
 
15.00 – 15.15 uur Theepauze 
 
15.15 – 16.00 uur Behandeling uitgezaaid melanoom, Is er een rol 

voor PET-CT? 
Mw. Drs. B. van der Hiel, sectiehoofd nucleaire 
geneeskunde LUMC 

 
16.00 – 16.45 uur Netwerken: de datamanager met een visitekaartje 
   Dhr. Drs. Sander Buckers, coach en trainer 
 
16.45 – 17.00 uur Afsluiting 
* Aansluitend zal er voor de liefhebbers gelegenheid zijn een hapje te eten in 
restaurant Strandzuid, Europaplein 22 in Amsterdam 

 

 


