ALGEMENE INFORMATIE
Datum
Dinsdag 19 mei 2015

Multidisciplinaire
behandeling van het Melanoom
in Zuid-West Nederland

Locatie
Restaurant Het Oude Raadhuis
Dorpsstraat 22
4661 HP Halsteren
0164-684076
Inschrijven
U kunt zich kosteloos online inschrijven via de congreskalender op www.congresscare.com
Doelgroep
Dermatologen, chirurgen, medisch oncologen, pathologen en radiotherapeuten
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
• Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
• Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
• Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
• Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

Inlichtingen
Congress Care
Postbus 440

Dinsdag 19 mei 2015

5201 AK ’s-Hertogenbosch

18.00 - 21.00 uur

Nederland
Tel: 073 - 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com

Het Oude Raadhuis
Halsteren (aan de A4 boven Bergen op Zoom)

INTRODUCTIE

PROGRAMMA DINSDAG 19 MEI 2015

Geachte collega,

18.00

Ontvangst met drankje en koud buffet

18.25

Introductie door de voorzitter

Met genoegen nodigen wij u uit voor het eerste regionale symposium voor Zeeland en Brabant
over het melanoom. Een ziekte die een multidisciplinaire aanpak behoeft van dermatologen,

Dr. Bert Jan ten Tije, internist-oncoloog, Amphia Ziekenhuis, Breda

chirurgen, radiotherapeuten, pathologen en medisch oncologen. Tijdens deze bijeenkomst staat
de diagnostiek en behandeling, van het melanoom centraal.
De laatste jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen rond de behandeling van deze specifieke

18.30

huidkanker. Mohs chirurgie en centralisatie van lymfklierchirurgie voor de locale behandeling.

Het melanoom, prognose en locale behandeling
Dr. Maarten Bastiaens, dermatoloog, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

Bij het gevorderde melanoom gaan de ontwikkelingen zo mogelijk nog sneller. er is een keur aan
nieuwe geneesmiddelen voorhanden, zowel immunotherapie met ipilimumab, anti-PD1, vaccinatie
en T-Cel therapie worden steeds meer gemeengoed. Ook de specifieke, “ targeted” antitumor

19.00

middelen zoals BRAF inhibitoren en MEK remmers worden steeds meer en succesvol toegepast.

Wie doet de lymfklierdissectie? Indicatie en techniek
Dr. Jan Wijsman, chirurg, Amphia Ziekenhuis, Breda

Deze bijeenkomst zullen we gebruiken om de nieuwe ontwikkelingen te bespreken
Door de overheid en de ziektekostenverzekeraars worden strenge eisen gesteld aan de uitkomsten

19.30

Pauze met warm buffet

20.00

Systemische behandeling met targeted en immunotherapie

van zorg, waarvoor de beroepsgroep de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR) heeft
ingericht. Ook zijn we door deze partijen gedwongen tot centralisatie van een deel van de
behandelingen, waardoor we in onze regio ook onderlinge afspraken hebben moeten maken en

Dr. Bert Jan ten Tije, internist-oncoloog, Amphia Ziekenhuis, Breda

waardoor patiënten vaak verder van huis behandeld moeten worden. Professor Hans Nortier,
medisch-oncoloog, zal daarom wat inzichten geven over hoe we de zorg in onze regio voor onze
melanoom patiënten zo goed mogelijk kunnen inrichten; onder het motto: “wat dichtbij kan, doen

20.30

we dichtbij”.

Waar worden de patiënten behandeld: netwerk vorming in Zuid-West Nederland
Prof.dr. Hans Nortier, internist-oncoloog

We hopen u 19 mei te kunnen verwelkomen in Het Oude Raadhuis te Halsteren.
Dr. Bert Jan ten Tije
Dit symposium wordt mogelijk gemaakt door:

21.00

Afsluiting en koffie

