Praktische informatie
Aanmelding
Aanmelden tot 15 april 2019 via het inschrijfformulier op de website:
http://www.nvvod.nl/plenair
Na de sluitingsdatum 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 mei 2019” en naam deelnemer.
Accreditatie
Deze dag is voor 7 punten geaccrediteerd door de NVvOD.
De deelnemer ontvangt een certificaat na invullen van het digitale
evaluatieformulier
Het certificaat en bijbehorende accreditatiepunten worden alleen
toegekend bij aanwezigheid van de volledige dag (zie website NVvOD).
Locatie
Piet Borst Auditorium
Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
Reizen naar het AVL
https://www.avl.nl/topmenu/contact/
Informatie
Informatie organisatie: a.sari@nki.nl
Informatie over de NVvOD: secretariaat@nvvod.nl

“ImmuNO or ImmuYES!”
(immunotherapy: using the body to fight cancer)
Tweeëntwintigste plenaire scholingsdag van de
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers

Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Donderdag 16 mei 2019
09.30 uur – 16.30 uur
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Inleiding

Programma: ontvangst vanaf 09.00 uur

ImmuNO or ImmuYES!

09:30-09:45

Welkom en Introductie
Marieke van de Belt

09:45-10:30

Immuuntherapie als behandeling van kanker anno 2019
J.V. (Hans) van Thienen, internist-oncoloog

10:30-11:15

(ir)RECIST: respons beoordelingen bij immuuntherapie
Lisette Rozema, arts onderzoeker

11:15-11:45

Neo-adjuvante immuuntherapie voor patiënten met stadium III
melanoom - van OpACIN naar PRADO
Irene Reijers, MD/PhD student

11:45-13:10

Lunch

13:10-13:15

Mededeling start ronde 2
Ayşegül Sari

13:15-13:30

NVvOD mededelingen
Bestuur NVvOD

13:30-14:15

DRUP studie: nieuwe toepassing van bestaande medicijnen
Drs. Louisa Hoes

14:15-14:45

Immuuntherapie binnen de thoraxoncologie
Maria Disselhorst, MD

14:45-15:15

Pauze

15:15-16:00

Strategieën om de respons op immuuntherapie bij
gemetastaseerde triple negatieve borstkanker te verbeteren:
de TONIC-studie
Leonie Voorwerk, MD

16:00-16.15

Quiz, Borrel en afsluiting

Immunotherapy: using the body to fight cancer
Wij, datamanagers uit het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, willen jullie
graag ontvangen in ons mooie instituut. Immuuntherapie is een van de
hoofdthema’s van ons instituut en tevens een “hot item”. Daarom hebben we
voor dat onderwerp gekozen.
Immuuntherapie is een behandeling die ervoor zorgt dat het eigen
afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen. Immuuntherapie staat
volop in de belangstelling: regelmatig melden kranten en nieuwsrubrieken
veelbelovende berichten over deze relatief nieuwe behandelmethode tegen
kanker. Het Antoni van Leeuwenhoek is nauw betrokken bij veel grote
(internationale) onderzoeken en heeft een voortrekkersrol in onderzoek naar
en behandeling met immuuntherapie. De ontwikkelingen gaan snel, maar
momenteel is immuuntherapie pas voor een paar vormen van kanker een
standaardbehandeling.
De immuuntherapie-onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek werken
intensief samen met de kankerspecialisten van ons instituut. Zo is er nauw
contact over het toenemend aantal standaard behandelingsmogelijkheden en
over de mogelijke deelname van bepaalde groepen patiënten aan nieuwe
experimentele behandelingen.
Veel plezier, we hopen op een leerzame en gezellige dag!
Ayşegül Sari, Christiane Hagenaars, Henk Botma, Marieke van de Belt, Lidwina
Wever en Lies Kolmschate

Vanaf 5 uur eten bij Radion https://www.radion.amsterdam/eetcafé (voor eigen rekening)

