
  
  

  

Symposium NVFZ zaterdag 17 maart 2018  
Oncologie in breed perspectief  

  

 

Oncologie in breed perspectief omdat dit één van de meest complexe ziektebeelden is en daarmee 
tegenwoordig een belangrijk onderwerp. Wij hebben een mooi programma klaarstaan waarmee nieuwe 
ontwikkelingen worden toegelicht door professionals. In de ochtend zullen we twee lezingen zijn en in 
de middag drie. Na het inschrijven en tijdens de lunch zal er voldoende tijd zijn om de stand te 
bezoeken en met elkaar te netwerken. 
 

Het programma van deze dag: 

  9:30 – 10:20  Inschrijven en bezoek aan de stands 

 

10:20 – 10:30 Opening door de dagvoorzitter 

 

10:35 – 11:20   Het immuunsysteem en geneesmiddelen ontwikkeling. Jolanda de Vries, 
hoogleraar Translationele Tumorimmunologie aan de Radboud Universiteit, zal een 
lezing geven over zowel het ziektebeeld en geneesmiddelen-ontwikkeling. Zij heeft 
voor haar werk aan natuurlijke dendritische celvaccins Huibregtsenprijs 2017 
ontvangen.  

 

11:30 – 12:15  Dendritische cel vaccinatie na stamceltransplantatie voor kinderen met acute 
myeloide leukemie. Stefan Nierkens, PhD Medisch Immunoloog aan het UMC 
Utrecht zal een lezing geven over kinderen met refractaire of een recidief van acute 
myeloide leukemie (AML). Zij worden vaak behandeld met en stamceltransplantatie, 
echter keert de kanker bij 40-50% van de patiënten terug. Stefan werkt net als 
Jolanda de Vries met dendritische celvaccins en zet deze in om het nieuwe, 
getransplanteerde afweersysteem te trainen om overblijvende AML-cellen te 
herkennen en te vernietigen.  

 

12:15 – 13:15   Lunch en bezoek aan de stands 

 

 13:15 – 13:50  Van leveringsprobleem naar promotieonderzoek – Rhenium-188-HEDP effectief 
en veilig bij botmetastasen. Rogier Lange, ziekenhuisapotheker van het Meander 
MC (vanaf 1 maart 2018 Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie) zal een 
ziektebeeld behandelen en de vernieuwingen rondom behandelmethodes toelichten 
welke hij zelf heeft ontwikkeld en door de ziekenhuisapotheek wordt bereid.  

 



 

 

 

 

 

 

14:00 – 14:35 TDM in de oncologie, "Therapie op maat" voor iedereen. Louwrens Braal, 
apotheker op de afdeling Interne Oncologie van het Erasmus MC zal een lezing 
geven waarin hij een nieuwe ontwikkeling over TDM in het behandelplan zal 
toelichten. Ook gaat hij in op de bloedspiegelmetingen en geeft adviezen bij 
oncolytica.   

 

14:45 – 15:15 Geneesmiddelinteracties in de oncologie; van farmakinetiek to farmadynamiek 
en van kruiden tot Cola. Roelof van Leeuwen, ziekenhuisapotheker-oncologie van 
het Erasmus Medisch Centrum zal aandacht besteden aan geneesmiddelinteracties 
in de oncologie. Interacties met oncolytica komen meer voor dan je zou denken en 
ook kunnen andere gezondheidsproducten of inname met cola van invloed zijn op 
de geneesmiddelenspiegel.  

     

15:15 – 16:30 Aan het eind van deze leerzame dag is er tijdens de borrel nog voldoende tijd om 
met elkaar te netwerken.  

 
De kosten voor het deelnemen aan dit symposium is voor NVFZ-leden €40,- en voor niet leden €70,-. 
 
Ziekenhuizen/organisaties kunnen in aanmerking komen voor korting van 10% bij inschrijving van 
minimaal 5 werknemers. De voorwaarde is dat het volledige inschrijfgeld door het ziekenhuis aan de 
NVFZ wordt overgemaakt. De korting zal na het symposium aan het ziekenhuis/organisatie worden 
terugbetaald. De korting geldt niet indien de werknemer het inschrijfgeld zelf aan de NVFZ overmaakt. 
 
Begin januari kun je je aanmelden via de website www.nvfz.nl.  
 
Voor informatie over het symposium kun je contact opnemen met Gladys van Ceylon via 
gladys.vanceylon@mmc.nl.  
Voor informatie over inschrijving, betaling en facturen kun je contact opnemen met Rita Geisler via 
info@nvfz.nl 
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