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Het 20ste Jaarlijkse AVL Mamma symposium
Ter gelegenheid van afscheid Emiel Rutgers

‘WHAT’S NEW, DOC?’
Vrijdag 13 mei 2022 
Locatie: Eye Filmmuseum Amsterdam 
Tijd: 09.30 tot 15.30 uur



Geachte collega, 

Na een virtuele versie in 2020 nodigen wij u graag uit voor ons 
20e AVL Mammacarcinoom symposium, in een nieuw jasje: 
niet alleen live, maar ook online deze keer! 

Naast een nieuw krijgt het symposium ook een extra feestelijk jasje. We 
vieren namelijk graag het afscheid van Emiel Rutgers met u. Zoals u 
waarschijnlijk weet, heeft hij het symposium al die jaren georganiseerd. 
Voor deze gelegenheid is Filmmuseum EYE gehuurd ipv het vertrouwde 
Piet Borst auditorium. 

Ter ere van deze allesbehalve oude “doc” presenteren wij u graag de 
nieuwste ontwikkelingen en visie op de toekomst op het gebied van 
diagnostiek en behandeling van mammacarcinoom: “What’s new, doc?” 

Internationale collega’s Monica Morrow, David Cameron en Martine 
Piccart zijn als spreker genodigd en aanwezig om hun visie met u te 
delen, naast onze AVL collega’s. Een groot deel van het symposium is dit 
keer dan ook in het Engels.
 
We hopen u wederom in grote getale te mogen verwelkomen,
live in Filmmuseum EYE of online!

Met vriendelijke groet,
 
Hester Oldenburg
Frederieke van Duijnhoven
Marie-Jeanne Vrancken Peeters
Iris van der Ploeg
Caroline Drukker
Jolanda Remmelzwaal



UITNODIGING

PROGRAMMA
Vrijdag 13 Mei 2022

09:30-10:00 uur
Special Lecture 1: Monica Morrow 
“What’s new, doc? The most promising  
in breast surgery.”

10:00-11:00 uur
Facilitating de-escalation; the expanding 
role of radiology in breast care

Ritse Mann, radioloog

Molecular Imaging in breast cancer:  
back to the future

Marcel Stokkel, nucleair geneeskundige

Passions of a breast cancer surgeon 

Marie-Jeanne Vrancken Peeters, oncologisch chirurg

Ik kan het niet alleen  

Leonie Woerdeman, plastisch chirurg 

Is Emiel photophilic or photophobic? 

Paula Elkhuizen, radiotherapeut

11:00-11:30 uur
Koffie & Gebak  

11:30-12:00 uur
Special Lecture 2: Martine Piccart 
“What’s new, doc? The best selection for/
of adjuvant chemo?”

12:00-12:45 uur
The overall perspective

Always one step ahead!

Gabe Sonke, internist

How to travel the road of Hope and Fear?
 
Sabine Linn, internist

What’s new Doc! How will the computer  
beat us pathologists
 
Jelle Wesseling en Hugo Horlings, patholoog

The changing horizon in breast cancer  
genetics

Lizet van der Kolk, klinisch geneticus

12:45-14:00 uur
Lunch

14:00-14:30 uur
Special Lecture 3: David Cameron 
“What’s new, doc? The best stuff in 
the pipeline” 

14.30-15.00 uur
Intelligent treatment
 
Laura van’t Veer, moleculair bioloog

A paradoxical approach to the treatment  
of cancer

Rene Bernards, moleculair bioloog

Breast cancer genetics: where germline  
and somatic come together

Marjanka Schmidt, epidemioloog 

15.00-15.45 uur
Panel discussion  
Laura van ‘t Veer, Rene Bernards, Marjanka 
Schmidt, Monica Morrow, David Cameron, 
Martine Piccart, Emiel Rutgers

15.45-16.00 uur
Afsluiting

16.00-17.00 uur
Borrel



Bereikbaarheid
Eye Filmmuseum ligt recht tegenover station 
Amsterdam Centraal. Bij aankomst op het 
station neem je de uitgang aan de IJzijde, 
vanaf daar vertrekken de ponten. Je ziet ons 
aan de overkant al liggen.
 
Pont
Neem de pont richting Buiksloterweg (lijn 
F3). De pont gaat 24 uur per dag, om de paar 
minuten en is gratis. De pont vaart in enkele 
minuten naar de overkant. Eye bevindt zich 
op drie minuten lopen links van de aankomst 
in Amsterdam-Noord.
 
Bromfiets / scooter
Het museumgebouw ligt aan de 
IJpromenade, dit is een fiets/voetpad waarop 
brommers en scooters niet zijn toegestaan. 
Parkeer deze dus voor de brug over het 
kanaal.
 
Openbaar vervoer
Eye is makkelijk te bereiken met openbaar 
vervoer via station Amsterdam Centraal en 
de gratis pont. Plan je OV-reis met de planner 
op 9292.nl.
 
Auto en parkeren
Kom je toch met de auto? Gebruik 
Overhoeksplein 1 als navigatiepunt, aan het 
einde van de Céramiquelaan bevindt zich de 
parkeergarage van de A’DAM Toren.
N.B.: Door bouwwerkzaamheden kan de 
omgeving van de parkeergarage tijdelijk 

minder goed bereikbaar zijn. Let goed op 
de bewegwijzering, zodat je niet onnodig 
omloopt of omrijdt. Bekijk voor je van huis 
vertrekt werkzaamheden op je route.
 
Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd bij: NIV, 
NVVH, NVRO, NVNG, NVVP, NVVR, VSR,
NVMBR, NAPA, Kwaliteitsregister V&V.
Accreditatiepunten worden alleen 
toegekend aan deelnemers die zich van 
tevoren hebben ingeschreven. Tijdens het 
webinar zal er controle uitgevoerd worden 
of deelnemers aanwezig zijn.

Prijs
Early bird opgeven voor 15/03/2022:
Bijdrage deelnemers medisch specialisten  €195
Bijdrage overige deelnemers  €170
Online live stream medisch specialisten  €120
Online live stream overige deelnemers  €95

Normale fee opgeven na 15/03/2022:
Bijdrage deelnemers medisch specialisten  €250
Bijdrage overige deelnemers  €225
Online live stream medisch specialisten  €120
Online live stream overige deelnemers  €95
 
De link naar bij ‘Inschrijving’
20e Mammasymposium en farewell 
symposium prof. Emiel Rutgers (avl.nl)
 
Sluiting inschrijving
1 mei 2022

www.avl.nl 

INFORMATIE

https://www.avl.nl/agenda/2022/20e-mammasymposium-en-farewell-symposium-prof-emiel-rutgers/
https://www.avl.nl/agenda/2022/20e-mammasymposium-en-farewell-symposium-prof-emiel-rutgers/

