Praktische informatie
Aanmelding
Je kunt je aanmelden tot 30 maart 2014 voor deze scholingsdag via het
inschrijfformulier op de website: http://www.nvvod.nl/plenair
Na 30 maart 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 7 april
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
NKI-AVL
Piet Borst auditorium
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
http://www.nki.nl/topmenu/contact
Informatie
Voor nadere informatie over de organisatie van deze scholingsdag kun je
contact opnemen met Nynke Vrolijk-Barkhuijsen (n.barkhuijsen@nki.nl),
tel 020 512 26 68
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

“Elke tumor is Uniek”

Dertiende scholingsdag van de
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers

Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Maandag 7 april 2014
09.30 uur – 16.15 uur
Piet Borst auditorium NKI te Amsterdam

Inleiding
Te lezen op de website van ons instituut:
Kanker. Het voelt als een veroordeling, voor een ieder die het overkomt. Het maakt
onzeker en angstig, en vergt het uiterste van de patiënt en zijn omgeving. Het Antoni
van Leeuwenhoek (AVL) gaat deze uitdaging te lijf en behoort al decennia tot de
absolute wereldtop in de unieke verbinding van zorg en onderzoek die voor
kankerpatiënten het verschil maakt.
In multidisciplinaire teams van chirurgen, oncologen, radiotherapeuten en
verpleegkundigen wordt er continu gewerkt aan op maat gemaakte behandelplannen
die het beste uitzicht bieden voor elke individuele patiënt. Want in de kern is geen
enkele kanker gelijk.
Het Antoni van Leeuwenhoek koos 100 jaar geleden (op 10 oktober 1913 werd de
Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut opgericht) al voor de grensverleggende
weg door onderzoek en specialistische zorg samen te voegen met één scherp
gedefinieerd doel: de beste behandelingen bieden aan kankerpatiënten. Daarvoor is
doordringen tot in de kern van kanker de enige weg.
We zijn er trots op jullie bij ons te ontvangen in ons jubileumjaar en willen graag een
en ander laten zien van studies waar wij nauw bij betrokken zijn. We hebben als
thema “iedere tumor is uniek” gekozen, wat onderdeel van een reclamecampagne
voor ons instituut is geweest en omdat in de toekomst de behandeling van kanker
veel tumorspecifieker zal worden.
In de ochtend besteden we aandacht aan een aantal speerpunten binnen ons
ziekenhuis: de zeer gespecificeerde behandelingen bij mammacarcinoom en een
revolutionaire ontwikkeling voor melanoompatiënten.
Vervolgens is het tijd voor de ledenvergadering van de NVvOD, gevolgd door de lunch.
In de middag een praatje over onderzoek naar en behandeling van specifieke
mutaties in de tumor, gevolgd door informatie over de diagnostiek en behandeling
van huidtoxiciteiten die veel voorkomen bij systemische melanoom-behandelingen.
Daarna nog een interactief deel waarbij de samenwerking van leden binnen de regio’s
centraal zal staan.
Wij wensen jullie een leuke en leerzame dag toe!
De organisatie:
Nynke Vrolijk-Barkhuijsen, Lindsay Grijpink-Ongering, Elvira Nuijten, Lidwina Wever,
Sandra Visser, Helga Schrijver, Marianne Mahn en Yvonne Wijnands, datamanagers,
CRA’s en CRM’s NKI-AVL

Programma

9.30

Ontvangst met koffie/thee

10.00

Welkom
Spreker Otilia Dalesio, hoofd wetenschappelijke administratie NKIAVL

10.15

Neoadjuvante chemotherapie van het mammacarcinoom:
klinische studies in het AVL. Response predictie en response
monitoring.
Spreker Prof. Dr. Sjoerd Rodenhuis, internist-oncoloog NKI-AVL

10.50

Diagnostiek en behandeling van triple negatief mammacarcinoom.
Spreker Dr. Jelle Wesseling, patholoog NKI-AVL

11.25

Pauze

11.40

Behandeling van melanoom met tumor-infiltrerende lymfocyten:
nu en in de toekomst.
Spreker Prof. Dr. John Haanen, internist-oncoloog NKI-AVL

12.15

Algemene ledenvergadering NVvOD

12.45

Lunch

13.30

Genetische veranderingen in tumoren: Center for Personalized
Cancer Treatment (CPCT).
Spreker Dr. Neeltje Steeghs, internist-oncoloog-klinisch
farmacoloog NKI-AVL

14.05

Colorectaal carcinoom met BRAF of KRAS mutatie: wat nu?
Drs. Robin van Geel, apotheker-onderzoeker NKI-AVL

14.40

Koffie pauze

15.00

Huidtoxiciteiten bij systemische behandeling van het
gemetastaseerde melanoom.
Spreker Dr. Marianne B. Crijns, dermatoloog NKI-AVL

15.35

Interactief deel door scholingscommissie

16.05

Sluiting

