
SYMPOSIUM 

3e Leidse Melanoomdag
DONDERDAG 12 MEI 2022   |  09.30 - 16.30 UUR 

DOELGROEPEN
Dermatologen, chirurgen, oncologen, 
huisartsen, physician assistants en 
verpleegkundig specialisten

PRI JS
€ 150 / € 95   

LOCATIE
Leids Universitair Medisch Centrum
Burumazaal (collegezaal 6)
Onderwijsgebouw

In één dag bijgepraat over preventie, 
herkenning, diagnostiek en behandeling  
van zowel (familiair) huid, mucosaal- als 
melanoom in oogheelkundig gebied.  
 
Tijdens deze dag komen de volgende 
onderwerpen aan bod:
•   Huidmelanoom
•   Zeldzame Melanomen en 

Patientbetrokkenheid
•   Systhemische Therapie bij Huid- en 

oogmelanoom
•   Melanoom bij ouderen en  

T-Cel behandelingen

ACCREDITATIE  
ABAN, VSR, NAPA 4 PUNTEN  

Voor informatie en aanmelding gaat u naar:  
www.boerhaavenascholing.nl

https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2022/3e-leidse-melanoomdag/
https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2019/leidse-melanoomdag-2019/


LUMC is een landelijk expertisecentrum voor de 
diagnostiek en behandeling van het primair en
gemetastaseerd (familiair) huid, mucosaal- en 
oogmelanoom. Tevens is het een centrum voor de
behandeling van patiënten met gemetastaseerde 
huid- en oogmelanoom. Daarom organiseert het 
LUMC op 12 mei 2022 voor de derde keer  
‘de Leidse Melanoomdag’. 

Het symposium levert u kennis op over de 
herkenning en behandeling van vroege en late
stadia van huid, mucosaal- en melanoom in 
oogheelkundig gebied, alsmede over nieuwe
ontwikkelingen en trials.
Verder wordt u bijgepraat over de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van preventie
en diagnostiek van huid- en oogmelanomen.

PROGRAMMA 12 MEI 2022
09.30  Ontvangst en Registratie

10.00  Opening
 Jos van Hage

 Voorzitter: Remco van Doorn

 HUIDMELANOOM

10.15  ‘Drijf het niet op de Spitz’; wat als de PA niet 
duidelijk is?

 Anne-Roos Schrader
10.30 ‘ AI in de dermatologie, is een huidapp zo gek 

nog nie?’ 
 Remco van Doorn 
10.45  ‘Less is more’; zin en onzin van de 

therapeutische re-excisie bij het laag risico 
melanoom

 Marieke Straver 
11.00 ‘De schildwachtklier bij het oud papier?’ 
 Dirk Grunhagen
11.15  ‘Zozo, is dat nu een lentigo?’; screening  

en behandeling van lentigo maligna
 Darryl Tio

11.30 Koffiepauze

 Voorzitter: Marina Marinkovic

  ZELDZAME MELANOMEN EN 
PATIENTBETROKKENHEID

12.00 Acrale melanomen; ‘het topje van de ijsberg’
 Jos van der Hage
12.15  Lokale behandeling van het oogmelanoom: 

‘een nieuwe blik’
 Jan Willem Beenakker

12.30  Behandelingsopties van het gemetastaseeerd 
oogmelanoom: ‘verder dan het oog reikt’

 Ellen Kapiteijn
12.45 Patiëntbetrokkenheid: Stichting Melanoom
 Koen van Elst

13.00  Lunchpauze

 Voorzitter: Ellen Kapiteijn

  SYSTEMISCHE THERAPIE BIJ HUID- EN 
OOGMELANOOM

14.00  (Neo-)adjuvante behandeling; ‘de oncoloog  
in de lead?’

 Christian Blank
14.20  Stadium IV melanoom; hoe houdt je de ziekte 

in toom? 
 Ellen Kapiteijn
14.50  De RCT voorbij: ‘Real world issues in stadium 

III en IV melanoom, data uit de DMTR’ 
 Olivier van Not

15.10 Theepauze

 Voorzitter: Jos van den Hage

  MELANOOM BIJ OUDEREN EN T-CEL 
BEHANDELINGEN

15.50  ‘Van oude mensen en de dingen die voorbij 
gaan’; immunotherapie bij de oudere patiënt 

 Nienke de Glas 
16.10  Nieuwe therapieën: ‘Antilichamen zijn zo 

passe, T-cellen zijn het echte panacee’
 John Haanen

16.30 Afsluiting
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