


Beste allen, 

Nu de herfst zich na een recordzonnige zomer langzaam aankondigt, hebben wij 
het genoegen u uit te nodigen voor het 12-e WIN-O symposium melanoom en 
niet-melanoom huidkanker op maandag 21 november 2022 in de ReeHorst 
te Ede.
 
‘‘Spotlights op huidkanker’ – Dit jaar staat het symposium grotendeels in het 
teken van de diagnostiek en behandeling van het melanoom van de huid en 
oogmelanoom. Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen in de behandeling 
van andere huidtumoren. Met een mooie combinatie van basics, 
state-of-the-art-technieken en de nieuwste data over immuuntherapie bij 
stadium II-IV ziekte biedt het symposium een pakkend programma voor de 
multidisciplinaire behandelaars van patiënten met huidkanker.
  
Als de basisprincipes van dermatoscopie, weefseldiagnostiek, chirurgische
behandeling en immuuntherapie geen geheimen meer voor u kennen, staat 
Professor David Whiteman in zijn keynote lecture stil bij de vraag of er sprake 
kan zijn van melanoom-overdiagnostiek. Uitdagende casuïstiek over lentigo 
maligna vormen de opmaat naar een sessie waarin de 
schildwachtklier(procedure) en adjuvante therapie bij stadium II melanoom 
centraal staan. Uiteraacentraal staan. Uiteraard komen ook de meest recente resultaten van
immuuntherapeutische behandeling van meer gevorderde huidtumoren aan bod 
en we staan stil bij 10 jaar DMTR!
 
Verpleegkundig specialisten en medisch specialisten (in opleiding) in de 
dermatologie, pathologie, chirudermatologie, pathologie, chirurgie, medische oncologie, radiologie & nucleaire 
geneeskunde, radiotherapie en oogheelkunde, evenals huisartsen en andere in 
huidkanker geïnteresseerde behandelaars worden van harte uitgenodigd om 
aan dit multidisciplinaire symposium deel te nemen. De onderbrekingen bieden 
een uitstekende gelegenheid collega’s uit de regio en de rest van het land te 
ontmoeten.
 
Wij hopen u 21 november 2022 in de ReeHorst te verwelkomen en er samen Wij hopen u 21 november 2022 in de ReeHorst te verwelkomen en er samen 
een leerzame, mooie dag van te maken!

Hartelijke groeten, de symposiumorganisatie,

Dr. James van Bastelaar (Zuyderland Heerlen);
Dr. Mary-Ann el Sharouni (St. Antonius Nieuwegein);
Dr. Elsemieke Plasmeijer (AVL Amsterdam);
Dr. Mariette Labots (Amsterdam UMC).
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