
O.a. 
Update adjuvante therapie I Dr. Sumanta Pal 
 Retroperitoneale RAPN I Dr. Jim Porter 
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Inleiding

Beste allen, 

De DRCG is verheugd dat zij haar twaalfde landelijke DRCG 
multidisciplinair symposium niercelcarcinoom op 20 maart 2023 zal 
houden in de ReeHorst te Ede. 

We hebben gerenommeerde internationale sprekers bereid gevonden 
een bijdrage te leveren aan ons jaarsymposium. Sumanta Pal zal 
spspreken over adjuvante therapie, Jim Porter over retroperitoneale RAPN. 
Michael Henderickx zal een review geven over snijvlakken en uitkomsten. 
Ook is er aandacht voor onder andere cryoablatie, RFA-MWA en MRI 
geleide stereotactische radiotherapie.  Er is ook tijd voor interactieve 
sessies rond casuïstiek. Ook volgt er een update over PRO RCC en 
DRCG initiatieven. Daarbij zullen we zullen van gedachten wisselen over 
de zin en onzin van huidige ontwikkelingen in de nierkankerzorg in een 
interactieve sessie.interactieve sessie.

We hopen u  allen te mogen verwelkomen op 20 maart, en er een 
leerzame mooie dag van te maken!

Hartelijke groeten, de symposiumorganisatie:

 Axel Bex, NHS London en AVL/NKI Amsterdam
Adriaan Bins AmsterdamUMC 
Deirdre Bochove-Overgaauw Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn & Zutphen

DRCG.nl



Programma



Algemene informatie
Datum  
Maandag 20 maart 2023

Locatie  
De ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede. 

Inschrijving 
 Inschrijving voor het DRCG multidisciplinaire symposium vindt elektronisch 
plaats via de link op de website wwplaats via de link op de website www.drcg.nl. Deelname aan het congres is 
pas definitief na registratie en ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld. 

Kosten  
Het inschrijfgeld bedraagt €155,- incl. btw. De stichting is een ANBI 
stichting en ontvangt geen (contributie-) geld van haar leden. Het is altijd 
zoeken naar de beste prijs-kwaliteit verhouding gecombineerd met 
minimale sponsoring en de eis om inhoudelijk onafhankelijk te zijn van 
sponsors. sponsors. 

Annulering  
Bij ontvangst van uw annulering vóór 6 februari 2023 vindt restitutie plaats 
onder aftrek van €30,- administratiekosten. Na deze datum kan geen 
restitutie meer plaatsvinden. Wel kan eventueel een vervanger worden 
aangemeld.

Accreditatie 
AccAccreditatie is aangevraagd bij de NIV, NvvH, NVDV en VSR voor 6 punten.

Symposium secretariaat
Congress Care
+31 (0)73 6901415  
registrations@congresscare.com

DRCG secretariaat
Jeanine Eikmans
+31 (0)6 39488702 
info@DRCG.nl

DRCG.nl


