Het 14e AVL mammacarcinoom symposium

‘VOOR DE TROEPEN UIT:
EEN LUST OF EEN LAST?’
Woensdag 28 oktober 2015
Piet Borst Auditorium, Antoni van Leeuwenhoek

Voor de veertiende keer vindt het AVL mammasymposium
plaats, dit jaar met het thema ‘Voor de troepen uit:
een lust of een last?’
De kliniek combineren met wetenschap, nieuwe inzichten en bewijzen
zo snel mogelijk toepassen, en dit ook uitdragen. En soms nog voordat
het door iedereen omarmd wordt tòch al overtuigd zijn van het voordeel van een nieuwe behandeling: het zit ons in de genen, maar niet
altijd gaat het even gemakkelijk. Met dit mammasymposium willen
we u weer meenemen naar de nieuwste inzichten op het gebied van
behandeling van DCIS, neoadjuvante chemotherapie, targeted therapy,
oksel- en mammasparende behandelingen, genetische predispositie,
beeldvorming en reconstructies al dan niet met bestraling. Specialisten en onderzoekers uit ons ziekenhuis gaan in debat met u en met
enkele gastsprekers. De ‘Hans Peterse’ lecture wordt dit jaar gegeven
door moleculair bioloog Professor René Bernards, want op moleculair
niveau vindt zo mogelijk nóg meer vernieuwing plaats. Hij weet dat zo
helder aan u en ons te vertellen dat we het ook allemaal begrijpen.
Kortom, we weten steeds meer, we kunnen steeds meer, we doen
steeds meer (en soms juist minder). Lust of last?: we willen het graag
met u delen!
Graag nodigen we u uit om van dit symposium een interactieve middag
te maken. Het is een zeer gevarieerd programma geworden waardoor
het voor alle disciplines zeker de moeite waard is om het van begin tot
einde bij te wonen. Graag tot ziens op woensdag 28 oktober!
Emiel Rutgers, Hester Oldenburg, Marie-Jeanne Vrancken Peeters,
Jos van der Hage, Frederieke van Duijnhoven, Jolanda Remmelzwaal

PROGRAMMA
Woensdag 28 oktober 2015
13.30 uur

16.50 uur

Ontvangst

Hoge dosis chemotherapie:
altijd een last?

14.00 uur

Introductie

Sjoerd Rodenhuis, internist oncoloog

Emiel Rutgers, chirurg

17.10 uur

Sessie I voorzitter: Hester S.A. Oldenburg

Lizet van der Kolk, klinisch geneticus

14.05 uur

High risk DCIS:
Een wolf in schaapskleren?
Jelle Wesseling, patholoog
14.30 uur

Screen detected DCIS:
een aparte categorie?

Chek2: Lastig, wat doen we ermee?
Hans Peterse lecture

17.30 uur

Voor de troepen uit
Rene Bernards, moleculair bioloog
18.00 uur

Buffet

Lotte Elshof, pathologie
14.50 uur

Wanneer een tomosynthese?
Jelle Teertstra, radioloog
15.10 uur

Okselsparend beleid AVL:
een lustig of lastig protocol?
Mila Donker, radiotherapeut i.o.
15.30 uur

Neo-adjuvant bij diffuse luminal A/B
carcinoom: faciliteert dit
echt het sparend behandelen?
Frederieke van Duijnhoven, chirurg oncoloog
16.00 - 16.30 uur

Pauze
Sessie II voorzitter: Jos A. van der Hage

16.30 uur

Lust en last? De lust van de
directe reconstructie en de last
van de radiotherapie daarbij.
Leonie Woerdeman, plastisch chirurg

Sessie III voorzitter:
Marie-Jeanne Vrancken Peeters

19.30 uur

Debat ‘Bewezen DCIS/IDC en op
MRI extensive disease: genoeg
reden voor mastectomie?’
Voor: Marian Menke-Pluijmers,
chirurg oncoloog
Tegen: Marie-Jeanne Vrancken Peeters,
chirurg oncoloog

20.00 uur
Debat: ‘Carboplatin bij triple negatief
carcinoom is een must’
Voor: Sabine Linn, internist oncoloog
Tegen: Paul de Jong, internist oncoloog
20.30 uur

Afsluiting met borrel

INFORMATIE
Locatie

Wanneer

Antoni van Leeuwenhoek
Piet Borst Auditorium
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam

Woensdag 28 oktober 2015,
14.00 - 21.00 uur.

Bereikbaarheid
Het Antoni van Leeuwenhoek beschikt
over parkeergelegenheid. Kijk voor de
routebeschrijving op www.avl.nl. Ook
per openbaar vervoer is het Antoni van
Leeuwenhoek goed bereikbaar. U kunt
vanaf station Amsterdam Lelylaan, RAI,
Zuid, Duivendrecht of Slotendijk metro 50
nemen naar halte Heemstedestraat. Vanaf
hier is het ongeveer tien minuten lopen.
U kunt ook tram 2 nemen richting NieuwSloten en uitstappen bij de halte Johan
Huizingalaan. Vanaf Amsterdam Centraal
kunt u tram 2 richting Nieuw-Sloten
nemen en uitstappen bij de halte Johan
Huizingalaan.

Inschrijven
U kunt zich uitsluitend digitaal inschrijven
via het digitale inschrijfformulier op:
www.avl.nl/AVLmammacarcinoomsymposium.
Inschrijving sluit op 15 oktober 2015.

Betaling
Het inschrijfgeld voor dit symposium
bedraagt € 60,- per persoon. De betaling
vindt plaats via de online inschrijfmodule
(IDEAL, Visa of Mastercard).

Accreditatie aangevraagd
NIV, NVVH, NVRO, NVNG, NVVP, NVVR,
VSR, NVMBR, NAPA, Kwaliteitsregister V&V.

Meer informatie
Met vragen over uw inschrijving
en/of informatie over dit symposium
kunt u contact opnemen met
Jolanda Remmelzwaal via e-mail:
j.remmelzwaal@nki.nl of telefoon:
020 512 2632.

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door:

