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persoonsgegevens

Uw gegevens zijn afkomstig van Cegedim. Voor meer informatie of indien u er 
geen prijs op stelt in de toekomst mailings van Roche of Pfi zer te ontvangen, 
kunt u contact opnemen met:

Cegedim
afdeling Data Maintenance
Postbus 5085
1410 AB Naarden
of via nl.onekey@cegedim.com
of via telefoonnummer 035 - 69 55 355

Dit multidisciplinair symposium is bedoeld voor longartsen, 
pathologen, moleculair biologen en ziekenhuisapothekers.

Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij de NVALT, NVVP en NVZA.

Kosten De kosten van deelname bedragen € 50,-

Locatie NH Hotel
Stationsstraat 75
3811 MH  Amersfoort

U kunt zich inschrijven door de antwoordkaart in te vullen 
en op te sturen. Ook kunt u zich inschrijven op 
www.longkankercentraal.nl (wachtwoord: longkanker2012)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Roche Nederland B.V, mw. S. Blokland:
Tel. 0348-438211
E-mail: simone.blokland@roche.com

Uitnodiging
Multidisciplinair 
Symposium
Als longcellen ontsporen, wie trekt de wissel?
1 november 2012  / NH Hotel, Amersfoort



Geachte collega,

De behandeling van longkanker is de laatste jaren sterk veranderd. Was eerder 
chemotherapie de enige behandeloptie, nu wordt meer en meer naar specifi eke 
receptoren en mutaties gekeken.

Dit vergt een multidisciplinaire aanpak en de rol van de patholoog en moleculair 
bioloog wordt nog belangrijker. De ontwikkelingen gaan snel. Om de laatste stand 
van zaken met elkaar te bespreken hebben we een programma opgezet dat naar ons 
idee inzicht geeft in de praktijk van vandaag en van de nabije toekomst. Daarnaast 
besteden we aandacht aan de kwaliteit van deze zorg.

Ook vindt er een Dokters in Debat Longkanker plaats, met een vergelijkbare opzet 
zoals het Lagerhuisdebat tijdens het WCLC in Amsterdam van 2011.

Zes specialisten zullen controversiële stellingen inleiden, waarna per stelling de 
discussie zal volgen. De stellingen hebben betrekking op actuele onderwerpen 
waarover we als medisch specialisten graag een mening hebben, maar waarover wij 
doorgaans maar moeizaam consensus bereiken. 

Graag verwelkom ik u op donderdagmiddag 1 november in Amersfoort.

Ik neem deel aan Dokters in Debat:

Titel Voorletters

Functie Afdeling

Achternaam v

Instelling

Postcode Woonplaats

BIG-nummer

Postadres

Telefoon

Datum

E-mail

Handtekening

Bankrekeningnummer Girorekening

Ondergetekende 
1. schrijft zich in voor het Longkanker symposium op  donderdag 1 november 

van 15:00 - 20:45 uur in het NH hotel, Amersfoort.

2. verleent hierbij een éénmalige machtiging  om van zijn/haar ondergenoemde     
(giro-)rekening een bedrag van € 50,- af te schrijven wegens Longkanker 
Centraal Multidisciplinair Symposium

 Roche Nederland B.V.
 Beneluxlaan 2a
 3446 GR Woerden

Voorwoord Programma donderdag 1 november

Prof.dr. H.J.M. Groen
Longarts, UMC Groningen

14:30 - 15:00 uur
Ontvangst

15:00 - 15:10 uur
Inleiding
Prof. dr. Harry Groen, longarts UMCG

15:10 - 15:35 uur
Mutaties in andere solide tumoren, wat 
kan de longarts leren van de medisch 
oncoloog?
Prof. dr. Jaap Verweij, medisch oncoloog, 
ErasmusMC

15:35 - 16:00 uur
Het is een kunstfout EGFR mutatieanalyse 
na te laten bij niet-plaveiselcelcarci-
nomen! Wat moet en wat niet?
Prof. dr. Egbert Smit, longarts VUmc 

16:00 - 16:25 uur
Welke technieken zijn gangbaar en wat 
komt er snel aan?
Prof. dr. Ed Schuuring, moleculair bioloog 
UMCG

16:25 - 16:45 uur / Pauze

16:45 - 17:10 uur
De stand van zaken in Nederland t.a.v. 
behandelen met targeted therapy 
Dr. Anne-Marie Dingemans, longarts 
MUMC

17:10 - 17:35 uur
Leveren we de noodzakelijke kwaliteit?
Prof. dr. Erik Thunnissen, patholoog VUmc

17:35 - 17:45 uur / Afsluiting
Prof. dr. Harry Groen, longarts UMCG

17:45 - 18:45 uur / Buff et

18:45 uur
Aanvang Dokters in Debat. Stellingen:

• Moleculair diagnostische testen dienen 
in elk ziekenhuis plaats te vinden, het zijn 
immers eenvoudige geautomatiseerde 
testen.

• We vinden geen enkele mutaties, dan 
zijn TKIs gecontraïndiceerd en hoeven we 
nooit meer een mutatie-analyse  aan 
te vragen.

• Pathologen worden overbodig, we 
hebben nu moleculair biologen die het 
hele genoom nakijken en precies weten 
welke eigenschappen de tumor heeft.

• Patiënten dienen te weten in welk 
ziekenhuis hun tumor wordt getest op de 
aanwezigheid van mutaties.

• De snelheid van moleculair biologische 
testen bepaalt in hoge mate de kwaliteit 
van het laboratorium.

• Je kunt beter breed testen om alle 
mutaties en fusie-eiwitten in een keer 
te bepalen dan gericht op een beperkt 
aantal behandelbare aandoeningen.

20:45 uur / Afsluiting

Onder leiding van Astrid Joosten

m

Alleen als toehoorder

Als toehoorder en indien mogelijk als 
deelnemer aan de discussie.


