Informatie
Voor wie?
De workshops zijn bedoeld voor medisch oncologen, oncologisch chirurgen en
dermatologen. Echter zijn pathologen en verpleegkundig specialisten niet uitgesloten.
Accreditatie
Voor deze workshops is accreditatie aangevraagd bij:
• De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV);
• De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH);
• De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).
Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Data en locaties
De workshops vinden plaats van 18:30 uur tot en met 21:00 uur (ontvangst en registratie vanaf 17:45 uur) op de volgende data en locaties:
Maandag 28 mei te Eindhoven
Dinsdag 29 mei te Rotterdam
Woensdag 30 mei te Zwolle
Dinsdag 19 juni te Amsterdam
Kosteloze deelname
Het bijwonen van deze workshop is kosteloos.
Inschrijving
U kunt zich voor deze workshops aanmelden via www.benecke.nl/melanoom of
door een e-mail te sturen naar deelnemersadministratie@benecke.nl. Graag ontvangen
wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, functie en BIG-registratienummer. U ontvangt
per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. Inschrijvingen worden behandeld op
volgorde van binnenkomst.
Annulering
U kunt uw deelname tot 14 dagen voor de bijeenkomst annuleren. Dit kan uitsluitend
schriftelijk (per e-mail of post).
Uw gegevens zijn afkomstig van IQVIA. Voor meer informatie of indien u er geen prijs op stelt in de
toekomst mailingen van Benecke te ontvangen, kunt u contact opnemen met IQVIA via nl.onekey@iqvia.com
of via telefoonnummer 035 - 69 55 355.

Inlichtingen
Benecke
Deelnemersadministratie
Falckstraat 15-29 – 5e etage
1017 VV Amsterdam
tel.: +31 20 715 06 39
deelnemersadministratie@benecke.nl

Workshop Adjuvante
Behandeling Melanoom
18.30 - 21.00 uur

28 mei: Eindhoven
29 mei: Rotterdam
30 mei: Zwolle
19 juni: Amsterdam

www.benecke.nl/melanoom

Programma

17:45 uur

Ontvangst met dinerbuffet

18:30 uur

Opening van de avond

18:35 uur	Deel 1: Het ziektebeeld, het huidige beleid en de
belangrijkste veranderingen
19:20 uur

Pauze

19:40 uur	Deel 2: Systemische therapieën aan de hand van
klinische studies. Met speciale aandacht voor:
stadium III, doorverwijzen en adjuvante therapieën.
20:40 uur	Discussie: ‘Adjuvante therapieën’ en ‘Organisatie
adjuvante zorg bij melanoom’.
20:55 uur

Afsluiting

Sprekers
Amsterdam
•D
 r. van Akkooi, oncologisch chirurg, Antoni van Leeuwenhoek,
Amsterdam
•D
 r. van den Eertwegh, internist-oncoloog, VUmc, Amsterdam
Eindhoven
•D
 r. Bonenkamp, (oncologisch) chirurg, Radboudumc, Nijmegen
•D
 r. Vreugdenhil, medisch oncoloog, Máxima Medisch Centrum,
Eindhoven
Rotterdam
• Dr. Grunhagen, oncologisch chirurg, Erasmus MC, Rotterdam
• Dr. van der Veldt, internist-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Zwolle
• Dr. Been, oncologisch chirurg, UMCG, Groningen
• Dr. de Groot, internist-oncoloog, Isala, Zwolle

Workshop Adjuvante Behandeling Melanoom
De recente ontwikkelingen op het gebied van systemische therapieën voor
een patiënt met stadium III melanoom doen een beroep op onze dagelijkse
praktijkvoering. Hoe beïnvloeden deze ontwikkelingen o.a. de sentinal
node ingreep, de klierdissectie en het huidige wait and see beleid t.o.v.
systemisch adjuvant behandelen? En wat betekenen deze ontwikkelingen
voor uw patiënten?
Tijdens de Workshop Adjuvante Behandeling Melanoom wordt u inzicht
geboden in de belangrijkste veranderingen ten aanzien van het huidige
beleid en maakt u kennis met de laatste ontwikkelingen op het gebied
van systemische therapieën. Ofwel in slechts één avond actualiseert u uw
praktische klinische inzichten op het gebied van melanoomzorg.
Wij willen u bij deze van harte uitnodigen deel te nemen in uw eigen regio.
Wees welkom op 28 mei in Eindhoven, op 29 mei in Rotterdam, op 30 mei
in Zwolle of op 19 juni in Amsterdam.
Op elke locatie bundelen twee sprekers uit de regio hun krachten.
Wij hebben de inhoud van deze workshops voor u ontwikkeld en nader
afgestemd met de regionale collega’s van het avondvullende programma.
De volgende aspecten maken deel uit van het programma: de indicatie
van sentinel node en klierdissectie; stadiëring; nieuwe systemische
therapieën aan de hand van klinische studies en adjuvante therapieën.
Dit laatste onderwerp zal tevens centraal staan tijdens een algemene
discussie waarmee deze waardevolle avond wordt afgesloten.
Naast de nieuwe praktische kennis biedt de workshop u een uitgelezen
moment om ervaringen uit te wisselen met een multidisciplinair gezelschap.
Wij kijken uit naar uw deelname aan deze bijzonder relevante avond voor
zorgprofessionals, die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en
begeleiding van patiënten met een melanoom van de huid.
Met vriendelijke groet,
Dr. van Akkooi en dr. van der Veldt

