ALGEMENE INFORMATIE
DATUM

(6) 7 en 8 februari 2019

LOCATIE

Hotel Papendal
Papendallaan 3
6816 VD ARNHEM
T: 026 483 79 11
www.papendal.nl

1e AANKONDIGING

THERAPIE OP MAAT

DOELGROEP

Het congres Therapie op Maat is bedoeld voor oncologisch werkzame specialisten (in opleiding),
in het bijzonder chirurg-oncologen, medisch oncologen en radiotherapeut-oncologen, longartsen
en urologen.

ACCREDITATIE
Accreditatie
Nederlandse
Nederlandse
Nederlandse
Nederlandse
Nederlandse

wordt aangevraagd bij:
Internisten Vereniging (NIV)
Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Vereniging voor Urologie (NVU)

INSCHRIJVING

ORGANISATIE

(6) 7 en 8 februari 2019
HOTEL PAPENDAL, ARNHEM

Voorinschrijving tegen gereduceerd tarief is mogelijk tot uiterlijk 16 december 2018.
Na deze datum is alleen inschrijving mogelijk voor het normale tarief. U kunt zich inschrijven
via www.soncos.org of via www.congresscare.com. U ontvangt van ons een bevestiging
met routebeschrijving.

KOSTEN

Het inschrijfgeld bedraagt:
tot en met 16 december 2018:
Medisch specialist
EUR 295
Aios / Anios
EUR 175

vanaf 17 december 2018:
Medisch specialist
Aios / Anios

1-dagregistratie:
Medisch specialist / Aios / Anios

EUR 195

8e INTERDISCIPLINAIRE
ONCOLOGIE CONGRES

WWW.SONCOS.ORG
EUR 375
EUR 250

DEELNEMENDE VERENIGINGEN:

ANNULERING

Bij ontvangst door het congressecretariaat van uw schriftelijke annulering vóór 7 januari 2019
vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten. Na deze datum kan geen
restitutie meer plaatsvinden.

CONGRESDINER

Op donderdagavond 7 februari zal er een diner/avondprogramma plaatsvinden.
De eigen bijdrage hiervoor bedraagt EUR 75 per persoon. U kunt zich opgeven
voor het diner tijdens uw inschrijving.

HOTELOVERNACHTING

Er is beperkte mogelijkheid om in Hotel Papendal te overnachten. Uw hotelkamer kunt u
desgewenst online reserveren tijdens uw registratie.

CONGRESSECRETARIAAT
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 073 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com

WWW.SONCOS.ORG

INLEIDING
Het programma van het Therapie op Maat congres 2019, op (6) 7-8 februari, zit vol met noviteiten,
vaste onderdelen en vooral een continuering en uitbouw van deelname van alle specialismen die
patiënten met kanker behandelen. TOM is inmiddels een vast punt op de oncologie agenda en
zeer goed bezocht de afgelopen jaren. Nieuw is een tweetal parallelsessies, waarbij de NVALT
(Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose) en de NVU (Nederlandse
Vereniging voor Urologie) een sessie verzorgen.
Gebleven is de woensdag avond voor de specialisten in opleiding, fellow’s, anios en researchers
waarbij aan de hand van casus een aantal onderwerpen de revue zullen passeren. De precieze
invulling volgt spoedig, maar zet die avond in de agenda, tussen 18.00-19.00 borrel en Indisch buffet,
dan aan het werk en afsluiten met een drankje aan de bar.
De donderdagochtend trappen we af voor de plenaire sessie over immunotherapie. Hoe kan dat
ingezet worden, neo-adjuvant? Adjuvant? In combinatie? Wat brengt de nabije toekomst? Dit belooft
een belangrijke sessie te worden.
Dan een onderwerp wat iedereen een aantal keren tegen zal komen in zijn of haar praktijk, de patiënt
met hersenmetastasen. Wat te doen, wat zijn de opties, en wat moet de patiënt weten?
In de middag de genoemde NVALT sessie parallel aan de sessie over colorectaal carcinoom; cT1
carcinoom, en dan? En na voorbehandeling, wait and see? De voorzitter zal de discussie met de beide
sprekers geregeld laten verlopen, natuurlijk met uw belangrijke inbreng.
In de namiddag zal het bestuur van SONCOS een update geven van de huidige status van
certificering, ontwikkelingen en nieuws van het front.
Een (buiten)activiteit aan het einde van de dag wordt bedacht en borrel en diner zal er zijn.
De nadere invulling volgt in de tweede aankondiging.
Vrijdag zal de NVU aftrappen omtrent de immunotherapie bij blaas- en prostaatcarcinoom. Gevolgd
door een parallelsessie verzorgd door de NVU rondom ontwikkelingen bij de behandeling van het
prostaatcarcinoom, in het bijzonder shared decision making en parallel de ontwikkelingen met
betrekking tot het mammacarcinoom, letterlijk een behandeling op maat.
De afsluitende sessie zal een spetterende discussie gaan worden rondom de toekomst van de
oncologie, laten we zeggen 2025; wat kan er, wat is te betalen, wie moet dat betalen, en wat heeft
de patiënt er eigenlijk aan? Heel veel vragen, heel veel antwoorden. We zijn druk aan het regelen en
plannen om topsprekers en discussieleiders te strikken voor dit belangrijke onderwerp, zowel uit de
zorgsector als uit de verzekeraarzijde en de patiëntenverenigingen.
Dit alles gelardeerd met de gesponsorde symposia, enorm belangrijk voor ons als congresorganisatie,
maar ook voor u om dit alles mogelijk te maken. Hetzelfde zal gelden voor de expositie, vergeet onze
sponsoren niet, dank zij hen kunnen we dit organiseren.
Tot (6) 7-8 februari 2019 op Papendal!
Namens de congrescommissie,
Prof. dr. Jean H.G. Klinkenbijl, chirurg-oncoloog, Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn, voorzitter
Dr. A.C.J.(Alexander) van Akkooi, chirurg-oncoloog, NKI-AvL, Amsterdam
Dr. H.J. (Haiko) Bloemendal, voorzitter NVMO, internist-oncoloog, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
Dr. Ing. S. (Sjoerd) Hovenga, bestuurslid NVMO, internist-oncoloog, Nij Smellinghe, Drachten
Dr. M.J.C. (Maurice) van der Sangen, radiotherapeut, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Dr. E.M. (Erwin) Wiegman, bestuurslid NVRO, radiotherapeut, Isala, Zwolle
Dr. J.M. (Hans) Smit, longarts, Rijnstate, Arnhem
Dr. H.F.M. (Erik) van der Heijden, longarts, Radboudumc, Nijmegen
Drs. B.P.J (Bart) van Bezooijen, bestuurslid NVU, uroloog, Meander MC, Amersfoort
Dr. M.W.J.M. (Michel) Wouters, voorzitter SONCOS, chirurg-oncoloog, NKI-AvL, Amsterdam

PROGRAMMA THERAPIE OP MAAT
WOENSDAG AVOND 6 FEBRUARI 2019
18.00

Inloopbuffet

19.00 - 23.00 Casuïstiek-avond voor specialisten in opleiding

DONDERDAG 7 FEBRUARI 2019

VRIJDAG 8 FEBRUARI 2019

09.30

08.00 - 09.00 SPONSOR SYMPOSIUM

Opening

09.40 - 10.50 PLENAIRE SESSIE 1: Immuno / neo adjuvante immunotherapie
09.40
De huidige stand van zaken
10.05
Ontwikkelingen voor de toekomst
10.30
Geregelde discussie door voorzitters en sprekers
10.50 - 11.20 Pauze
11.20 - 12.15 PLENAIRE SESSIE 2: Hersenmetastasen: opereren of bestralen?
11.20
Hersenmetastasen stereotactische bestraling
11.40
Ontwikkelingen voor de toekomst
12.00
Geregelde discussie door voorzitters en sprekers

09.00 - 10.00 PLENAIRE SESSIE 4: Immunotherapie
09.00

Blaas

09.20

Prostaat

09.40

Geregelde discussie door voorzitters en sprekers

10.00 - 10.30 Pauze
10.30 - 12.00 PARALLEL SESSIE 2
NVCO - NVMO - NVRO:
Mammacarcinoom

12.15 - 13.00 SPONSOR SYMPOSIUM

10.30

13.00 - 14.00 Lunch

10.50

14.00 - 15.30 PARALLEL SESSIE 1
NVCO - NVMO - NVRO sessie:
Colorectaal carcinoom
14.00

T1 CRC working group

14.20

Update van de International
Watch & Wait Database (IWWD)
Geregelde discussie door
voorzitters en sprekers
Pancreas: systemische therapie

14.40
14.55
15.15

Geregelde discussie door
voorzitters en sprekers

NVALT sessie: Longkanker
onderweg naar chronische ziekte?
14.00 Screening op longkanker (na NELSON
DATA)
14.20 Behandeling vroege stadia longkanker:
is er nog een rol voor chirurgie?
14.40 Behandeling vroege stadia longkanker:
SABR, MR-LINAC of alleen immuno-boost?
14.55 Behandeling vroege stadia longkanker:
transbronchiale ablatie, de derde optie?
15.15 Geregelde discussie door
voorzitters en sprekers

15.30 - 16.00 Pauze
16.00 - 17.15 PLENAIRE SESSIE 3: SONCOS sessie
17.15 - 18.00 Borrel
18.00

Diner/avondprogramma

11.10
11.30
11.50

Minder lokale behandeling
opgeleide Mammaprint?
Therapie op maat voor triple
negatieve ziekte
Neoadjuvante hormonale therapie.
Een alternatief voor chemotherapie?
Wanneer afzien van operatie na
neoadjuvante chemotherapie
Geregelde discussie door
voorzitters en sprekers

NVU sessie: Keuzes maken voor
dokter en patiënt
10.30 Centralisatie van de behandeling
van niercelcarcinoom
10.55 Keuzehulp prostaatcarcinoom
11.20 Het maken van keuzes voor
patiënten in de praktijk
11.45 Geregelde discussie door
voorzitters en sprekers

12.00 - 12.45 SPONSOR SYMPOSIUM
12.45 - 13.45 Lunch
13.45 - 15.30 PLENAIRE SESSIE 5: Oncologische zorg 2025
Kosten: is alles wat kan financieel haalbaar?
Een forumdiscussie over patienten, geld, verwachtingen en de toekomst

