
INFORMATIE

NVALT-STUDIEDAG 
Donderdag, 15 december 2022



Op 15 december 2022 zal de Nederlandse Vereniging van Artsen voor 
Longziekten en Tuberculose (NVALT) studiedag georganiseerd worden in 
samenwerking met de Wetenschappelijke Administratie van het NKI AVL en 
het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

PROGRAMMA

9:00 Ontvangst met koffie en thee

9:30 - 9:40 Welkomstwoord door voorzitter Prof. Dr. Michel van den Heuvel

9:40 - 10:45 Presentaties verschillende NVALT studies

10:45 - 11:15 Koffie pauze

11:15 - 12:30 Presentatie nieuwe studies, keynote speaker en uitreiking NVALT 
studieprijs

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 - 15:00 Keuze programma
* Panel discussie over klinische onderwerpen
* Scholing voor Research professionals 

15:00 - 15:30 Koffie pauze

15:30 - 16:00 Break-out sessies
Sessie 1: Oprichting platform "Gepast gebruik dure
longkankermiddelen" 
Sessie 2: Opstrartfase als deelnemend centrum: Best practisces 
voor research coordinatoren.
Sessie 3: Projecten opzetten volgens FAIR principes en het werk
van ZonMW

Voor deelnemers die niet deelnemen aan een break-out sessie is er
de mogelijkheid om in een speciale ruimte vragen te stellen over 
de NVALT datacenter

16:00 Netwerk borrel

17:00 Einde NVALT studiedag
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Tijdens deze studiedag zal er o.a. gesproken worden over de voortgang van de lopende en 
nieuwe NVALT-studies en zal er dieper worden ingegaan op een aantal long oncologisch- en 
onderzoek gerelateerde onderwerpen.
Ook zal er tijdens deze dag een paneldiscussie plaatsvinden, waarin verschillende sessies 
onderwerpen worden besproken, waarom soms lastige keuzes gemaakt moeten worden op 
het gebied van longkanker. Daarnaast zal er een speciale scholing voor Research 
professionals zijn. Tijdens deze dag zal er ook tijd zijn om met vakgenoten te netwerken en 
de onderwerpen onderling te bespreken.

Een aantal onderwerpen die besproken zullen worden zijn: 

• NVALT32/UPLAN-studie
• Heden, verleden en de toekomst van longoncologie
• Uitreiking NVALT studieprijs

Het symposium zal op donderdag 15 december 2022 bij het Cultuur- en congrescentrum 
Antropia in Driebergen plaatsvinden. 

Je kunt de dag live bij Antropia volgen of via een livestream. Het programma start om 9:00 
uur en zal om 17:00 uur afgelopen zijn.



Locatie
Cultuur en Congrescentrum Antropia
Landgoed de Reehorst
Hoofdstraat 8
(navigeren naar Stationsweg 15B of Oude Stationsweg 13)
3972 LA Driebergen

Datum
Donderdag, 15 december 2022 van 9:00 - 17:00

Bereikbaarheid
• Kom je met de auto, dan kan je parkeren in de Q-Park Station P+R Driebergen Zeist.  
Kijk voor de routebeschrijving op https://www.antropia.nl/route/

• Ook per openbaar vervoer is Antropia goed bereikbaar. NS-station Driebergen-Zeist 
ligt naast Antropia op Landgoed De Reehorst.

Accreditatie
Accreditatie zal worden aangevraagd bij de NVALT, VSR en NVvOD

Inschrijven
Inschrijfgeld:
• Live deelname: Euro 60 (incl. koffie/lunch/borrel)
• Livestream deelname: Euro 30

• Datamanagers kunnen een kortingscode ontvangen via hun contact bij het 
        NVALT datacenter

Je kan je inschrijven via het digitale inschrijfformulier op  https://symposium.nki.nl/
nvalt 

Meer informatie
Voor vragen kan je per e-mail contact opnemen met AVL Academie –
Symposiumdesk: symposiumdesk@nki.nl

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door:

• Gouden sponsors: BMS en Daiichi Sankyo
• Zilveren sponsors: Amgen, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Lilly, Novartis
• Bronzen sponsors: Boehringer-Ingelheim en Roche


