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WGS IN DE KLINISCHE
PRAKTIJK

SYMPOSIUM
Het afgelopen decennium heeft de
moleculaire diagnostiek de klinische
pathologie veranderd en verrijkt. Na de
introductie van steeds uitgebreidere
sequencing panels, is sinds kort ook
Whole Genome Sequencing beschikbaar.

PROGRAMMA
WGS IN DE KLINSCHE PRAKTIJK
13.00

Aanvang - Welkom en Introductie
José van den Berg / patholoog
De WIDE studie, implementatie van WGS in de routine
praktijk
Kim Monkhorst / patholoog

Op woensdag 10 november organiseert
het Antoni van Leeuwenhoek een
seminar, online en lokaal te volgen, om
die ontwikkeling inzichtelijk te maken.
Wij belichten de waarde van WGS voor
de patholoog, de behandelend specialist,
de klinisch geneticus en uiteindelijk de
patiënt. Ook laten we zien hoe
implementatie in de patiëntenzorg eruit
kan zien.

DRUP en DRUG Access Protocol: toegang tot nieuwe
medicijnen en kansen voor patiënten met uitgezaaide
kanker
Emile Voest / internist-oncoloog
Klinisch genetische implicaties van WGS-diagnostiek
Lizet van der Kolk / klinisch geneticus
WGS voor patienten met primaire tumor onbekend;
wat is de ervaring?
Petur Snaebjornsson / patholoog
Klinische waarde van uitgebreid DNA-onderzoek
middels WGS in sarcoom patiënten
Luuk Schipper / arts-onderzoeker
14.30 - 15.00

Pauze

OncoAct WGS: pipeline en rapportage voor klinisch
relevante uitslagen
Paul Roepman / klinisch moleculair bioloog in de pathologie
De Whole Genome Sequencing board
Tom van Wezel / klinisch moleculair bioloog in de pathologie
Implementatie van WGS in de dagelijkse praktijk
Linda Bosch / klinisch moleculair bioloog in de pathologie io
Pathologie en de grote sprong voorwaarts
Gerrit Meijer / patholoog
16.30

Einde en Borrel

Datum en tijd
Woensdag 10 november 2021 - 13.00 - 16.30 uur

Locatie
Het symposium is zowel op locatie als digitaal te volgen.
Antoni van Leeuwenhoek
Piet Borst Auditorium
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam

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 Sloterdijk metro 50
nemen naar halte Heemstedestraat. Vanaf hier is het ongeveer tien minuten lopen.
U kunt ook tram 2 nemen richting Nieuw-Sloten en uitstappen bij de halte Johan
Huizingalaan

Inschrijven
Via onderstaande link kunt u zich inschrijven voor het symposium en een keuze
maken voor deelname online of op locatie. Na inschrijving ontvangt u een
betalingsbewijs en t.z.t. een hyperlink voor deelname.
Inschrijven kan tot uiterlijk 9 november.

Kosten
De kosten voor het symposium bedragen:
Deelname online
€ 25,00
Deelname op locatie
€ 35,00
Tot 1 week voor de start van het symposium kunt u kostenloos annuleren.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
voor medisch specialisten.

Meer informatie
pa.managementondersteuning@nki.nl

https://symposium.nki.nl/wgs

