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Doelgroep

Het symposium is primair bedoeld voor moleculair
biologen, pathologen, longartsen en oncologen en zij die
daarvoor in opleiding zijn.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de NVALT, NVVP, NVMO.

Kosten

De kosten van deelname bedragen € 90,- .

Locatie

Media Plaza
Croeselaan 6
3521 CA Utrecht

Inschrijving

U kunt zich inschrijven door de antwoordkaart in te
vullen en op te sturen. Ook kunt u zich inschrijven op
www.symposium-MD.nl

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Mevrouw S. Blokland van Roche Nederland B.V.
Tel. 0348-438211

Wet bescherming
persoonsgegevens

Uw gegevens zijn afkomstig van Cegedim. Voor meer informatie of indien u er
geen prijs op stelt in de toekomst mailings van Roche te ontvangen,
kunt u contact opnemen met:
Cegedim
afdeling Data Maintenance
Postbus 5085
1410 AB Naarden
of via nl.onekey@cegedim.com
of via telefoonnummer 035 - 69 55 355

ANTWOORDKAART

Uitnodiging symposium
Moleculaire diagnostiek
is vooruitzien
8 februari 2013 / Media Plaza, Utrecht

Voorwoord

Programma vrijdag 8 februari

Ondergetekende
1.

Geachte collega,
De revolutionaire ontwikkelingen in de doelgerichte behandeling van kanker maken
dat de moleculaire diagnostiek in toenemende mate een centrale plaats inneemt in
het vakgebied van de pathologie. De toename van het aantal ‘druggable targets’ en
de ontwikkelingen op het vlak van technische mogelijkheden, zoals ‘next generation
sequencing’ technieken, leiden tot een nieuw scala aan diagnostische testen die hun
intrede zullen doen in het laboratorium. Het toenemende aantal therapeutische opties
roept echter ook veel vragen op: welke targets zijn veelbelovend, hoe houden we de
diagnostiek en behandeling kosteneffectief, is verdergaande concentratie van zorg
onvermijdelijk, hoe blijft de moleculaire pathologie up-to-date, wat is het belang van
‘tissue management‘ en logistiek?
Op 8 februari 2013 zullen we proberen een beeld te geven van de recente klinische
en moleculair diagnostische ontwikkelingen op het gebied van doelgerichte
kankerbehandeling. Daarbij bespreken Nederlandse experts de huidige stand van zaken
en kijken we naar ontwikkelingen waarmee we in 2013 al te maken kunnen krijgen. Het
programma biedt u de mogelijkheid om met de sprekers en met elkaar van gedachte te
wisselen over deze onderwerpen.
Namens de afdelingen Pathologie van het VU medisch centrum Amsterdam, het UMC
Utrecht en het Symbiant Pathology Expert Centre willen we u van harte uitnodigen
voor deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groeten,

John Hinrichs - Moleculair bioloog UMC Utrecht
Daniëlle Heideman - Klinisch moleculair bioloog VUmc Amsterdam
Henk-Jan van Slooten - Patholoog Symbiant Alkmaar

08.30 - 09:15 uur
Ontvangst met koffie en thee
09.15 - 09.30 uur
Welkom
09.30 - 10.15 uur
Trends in de gezondheidszorg
Adjiedj Bakas, trendwatcher
10.15 - 11.00 uur
Het ultieme schaakspel: DNA als
leidraad voor de behandelkeuzes van
kankerpatienten
Prof. dr. E.E. Voest, UMC Utrecht
11.00 - 11.30 uur
Pauze
11.30 - 12.00 uur
Project CARDIO - een testcase voor
diagnostische toepassing van
next-generation sequencing
Dr. T. Vrijenhoek, UMC Utrecht
12.00 - 12.30 uur
Focus op companion diagnostics, nu en in
de toekomst, de Roche visie
Dr. S.L. de Haas, Biomarker Experimental
Medicine Scientist, Biomarkergroup Basel
12:30 - 13.30 uur
Lunch

13.30 - 14.00 uur
Het realiseren van doeltreffende kankerbehandeling: hoe kan health-technology
assessment (HTA) hieraan bijdragen?
Dr. V.M.H. Coupé, VUMC
14.00 - 14.30 uur
Visie van Achmea op ontwikkelingen in
“personalised healthcare”
Maarten Akkerman, senior manager
Centraal Beleid Divisie Zorg en Gezondheid
14.30 - 14.45 uur
Pauze
14.45 - 15.15 uur
Longkankerbehandeling anno 2020:
tumor profilering en gepersonaliseerde
behandeling
Prof. dr. H.J.M. Groen, UMCG
15.15 - 15.45 uur
Gespecialiseerde zorg voor
gemetastaseeerd melanoom: welke opties
zijn er en wat zijn de voorwaarden?
Dr. H.W. Kapiteijn, LUMC
15.45 - 16.15 uur
De heilige graal van borstkanker
genomics revisited
Prof. dr. S.C. Linn, NKI-AVL
16.15 uur
Afsluiting en borrel

Tevens neemt trendwatcher Adjiedj Bakas u mee
in de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Schrijft zich in voor het symposium ‘Moleculaire diagnostiek is vooruitzien’
op vrijdag 8 februari van 09.00 - 16.30 uur in Media Plaza, Utrecht
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2.

Verleent hierbij een éénmalige machtiging om van zijn/haar
ondergenoemde(giro-)rekening een bedrag van € 90,- af te schrijven
onder vermelding van symposium Moleculaire diagnostiek is vooruitzien.
Roche Nederland B.V.
Beneluxlaan 2a
3446 GR Woerden

Bankrekeningnummer
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