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Inleiding
De Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O) en de
tumorfocusgroep melanoom / (TFG - IKNL) Melanoom zijn verheugd dat zij het
vijfde multidisciplinaire (1ste lustrum) symposium Melanoom gezamenlijk op
26 november 2015 in Ede zullen houden.
Als symposiumorganisatie hebben wij het genoegen gehad om voor u wederom een interessant
wetenschappelijk programma op te stellen ter ere van ons 1ste lustrum!
De ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek, behandeling van het gemetastaseerd
melanoom volgen elkaar nog steeds in rap tempo op. We zullen u wederom een overzicht geven
over de stand van zaken met speciale aandacht voor de laatste ontwikkelingen.
Hierbij zullen de laatste immuuntherapie updates en nieuwste immuuntherapie (combinaties)
worden belicht. Uiteraard zal gebruik van anti-PD-(L)1 hierbij worden besproken, maar ook de rol
van de PD-L1 staining als potentiele biomarker. De huidige rol en strategieën voor het gebruik van
gerichte BRAF en/of MEK remmers (combinaties) zullen ook aan bod komen. Er zal gesproken
worden over de verschuiving van deze effectieve therapieën van stadium IV melanoom patiënten
naar adjuvante therapie bij stadium III melanoom patiënten.
Dit jaar zal de pro-con debate gaan over de geïsoleerde extremiteits perfusie voor stadium IIIC
melanomen: standard of care versus obsolete. Uiteraard zal er weer een update komen van
de DMTR (Dutch Melanoma Treatment Registry) en worden er een aantal interessante casus
besproken.
Tot slot is er een Keynote Lecture door Ton Schumacher.
Dit symposium is vooral bedoeld voor dermatologen, medisch oncologen, chirurgen, apothekers,
verpleegkundigen en andere disciplines die zich bezig houden met de zorg van melanoompatiënten.
Maar natuurlijk is het ook heel geschikt voor andere geïnteresseerde professionals die snel een
update over de state of the art van melanoombehandeling willen krijgen.
De symposiumorganisatie hoopt u op 26 november 2015 in Ede te mogen verwelkomen.
De symposiumorganisatie,
Alexander van Akkooi
Fons van den Eertwegh
Marcel Bekkenk
Bert-Jan ten Tije
Hoofdsponsoren:

Programma
09.00 – 10.00 uur

ONTVANGST: INSCHRIJVING, ONTVANGST STANDHOUDERS

10.00 – 10.05 uur

Opening

10.05 – 10.30 uur

Laatste ontwikkelingen en strategieën m.b.t.
targeted therapie (combinaties)

Dr. Fons van den Eertwegh, VUMC

10.30 – 10.55 uur

Laatste ontwikkelingen in de immuuntherapie
bij het gemetastaseerd melanoom

Prof. Dr. John Haanen, NKI-AVL

10.55 – 11.20 uur

Voorbehandeling van slechte prognose melanomen?
– Can we turn a bad tumor towards a good one?

Dr. Christian Blank, NKI-AVL

11.20 – 11.45 uur

Behandelopties gemetastaseerd oogmelanoom

Dr. Ellen Kapiteijn, LUMC

11.45 – 12.15 uur

KOFFIEPAUZE

Dr. Fons van den Eertwegh, VUMC

Sessievoorzitter: Dr. Bert-Jan ten Tije, Amphia Ziekenhuis

Sessievoorzitter: Dr. Fons van den Eertwegh, VUMC
12.15 – 12.30 uur

Pro: Geïsoleerde extremiteits perfusie voor
stadium IIIC melanoom = Standard of Care

Dr. Dirk Grünhagen, Erasmus MC

12.30 – 12.45 uur

Con: Ledemaatperfusie: bezint eer ge begint

Dr. Jan Willem de Groot, Isala Klinieken

12.45 – 13.15 uur

1 WIN-O Lustrum Keynote Lecture:
‘What T cells see on human cancer’

Ton Schumacher, NKI

13.15 – 14.00 uur

LUNCH

14.00 – 14.20 uur

Adjuvante therapie voor hoog risico
stadium II/III melanoom

Dr. Alexander van Akkooi, NKI-AVL

14.20 – 14.40 uur

Nivolumab Brain

Prof. Dr. Geke Hospers, UMCG

ste

Sessievoorzitter: Dr. Marcel Bekkenk, AMC-VUMC

14.40 - 15.00 uur

Vitiligo en Immuuntherapie

Prof. Dr. Rosalie Luiten, AMC

15.00 - 15.15 uur

Update Reposit

Dr. Bernies van der Hiel, NKI-AVL

15.15 – 15.45 uur

KOFFIEPAUZE
Sessievoorzitter: Dr. Alexander van Akkooi, AVL

15.45 – 16.00 uur

PD-L1 staining; een echte biomarker?

Dr. Willeke Blokx, RadboudUMC

16.00 – 16.15 uur

DMTR update

Dr. Anouk Jochems, LUMC

16.15 - 16.30 uur

Casuistiek 1

Dr. Djura Piersma, MST

16.30 – 16.45 uur

Een 70-jarige man met een solitair gemetastaseerd
Dr. Rozemarijn van Rijn, MC Leeuwarden
melanoom: dilemma in therapiekeuze

16.45 – 17.00 uur

SLUITING

www.win-o.nl

Algemene informatie
Datum
Donderdag 26 november 2015
Locatie
de ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede
Inschrijving
Inschrijving voor het multidisciplinaire symposium melanoom vindt elektronisch plaats via een link
op de website www.win-o.nl. In het uitzonderlijke geval dat u hier geen gebruik van kunt of wilt
maken, kunt u het congressecretariaat verzoeken u een deelnameformulier toe te zenden.
Deelname aan het congres is pas definitief na registratie en ontvangst van het verschuldigde
inschrijfgeld. Na 15.00 uur op woensdag 25 november 2015 kunt u zich uitsluitend aan de
registratiebalie inschrijven. Om de wachttijden bij de registratiebalie te voorkomen,
adviseren wij u om tijdig in te schrijven via de website.
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 75,- incl. btw.
Betaling
Betaling is uitsluitend mogelijk door middel van het afgeven van een éénmalige machtiging.
De betaling wordt geboekt op bankrekening NL08RABO 0103412484 CMSH inzake
WIN-O symposium onder vermelding van uw registratienummer.
Annulering
Annulering kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering voor 7 oktober 2015 wordt het overgemaakte
bedrag onder aftrek van € 25,- administratiekosten gerestitueerd. Vanaf 7 oktober 2015 is de
inschrijving echter bindend en zijn de kosten van de aangegeven opties volledig verschuldigd.
Wel kan eventueel een vervanger worden aangemeld.
Accreditatie
Het WIN-O symposium heeft accreditatie aangevraagd bij de NVDV, de NVRO, de NIV, de NVvH,
NAPA en V&VN. Let op: om in aanmerking te komen voor accreditatie dient u bij de aanmelding
uw BIG-nummer op te geven. Dit is verplicht gesteld door de centrale accreditatieregeling.
Bewijs van accreditatie wordt uitgereikt aan het einde van de dag.
Congressecretariaat
Congress & Meeting Services Holland
Postbus 957
5600 AZ Eindhoven
Tel: 040 2132222
Fax: 040 2134010
Email: info@congresservice.nl

