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Geachte collega,

Om maar direct een open deur in te trappen: de behandeling van stadium III 
melanoom heeft de afgelopen maanden enorme veranderingen doorgemaakt.

Patiënten met stadium III komen tegenwoordig in aanmerking voor een adjuvante 
behandeling met immuuntherapie (checkpointremmers) en doelgerichte therapie 
(BRAF/MEK-remmers). Daarmee verschuift het gebruik van deze middelen naar 
een eerder stadium van de ziekte en komt een groter aantal patiënten in 
aanmerking voor systemische therapie. Daarnaast zijn de stagering en lokale 
behandeling van stadium III melanoom ook recent gewijzigd.

Deze ontwikkelingen brengen uitdagingen met zich mee, want wanneer, waar 
en hoe kunnen patiënten met stadium III melanoom worden behandeld met 
adjuvante immuuntherapie of BRAF/MEK-remmers? 

Zodra u zich heeft aangemeld sturen wij u het concept- Zorgpad Melanoom voor 
de regio Zuidwest Nederland. Dit document bespreken wij graag met u tijdens dit 
mini-symposium.

Aan de hand van casuïstiek, komen zowel de nieuwste behandelopties als ook 
alle details en aandachtspunten (stadiëring, chirurgie) van het regionale Zorgpad 
Melanoom aan de orde. Een unieke aanpak tot nu toe in Nederland. 

Wij zijn benieuwd naar uw mening en zien uit naar uw komst.

Met collegiale groet,

Dr. Bert Jan ten Tije, internist-oncoloog, Amphia Ziekenhuis
Drs. Rick Waalboer-Spuij, dermatoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. Astrid van der Veldt, internist-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. Dirk Grünhagen, oncologisch chirurg, Erasmus MC, Rotterdam



18.00 - 18.30 uur  Ontvangst en inloopbuffet

18.30 - 18.45 uur  Welkom - Inleiding – huishoudelijke mededelingen
 Rick Waalboer-Spuij, dermatoloog, Erasmus MC, Rotterdam

18.45 - 19.15 uur   Recente ontwikkelingen in de (adjuvante) behandeling van 
stadium III melanoom        

 Stadiëring en lokale behandeling:
 Dirk Grünhagen, oncologisch chirurg, Erasmus MC, Rotterdam

 Adjuvante behandelingen:
 Astrid Van der Veldt, internist-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam 
 Bert Jan ten Tije, internist-oncoloog, Amphia Ziekenhuis, Breda

19.15 - 19.45 uur  Casusbespreking stadium III melanoom

19.45 - 20.00 uur  Korte break

20.00 - 20.20 uur  Melanoom ketenzorg in Zuidwest Nederland

 Rick Waalboer-Spuij, dermatoloog, Erasmus MC ,Rotterdam 
 Dirk Grünhagen, oncologisch chirurg, Erasmus MC, Rotterdam
 Bert Jan ten Tije, internist-oncoloog, Amphia Ziekenhuis, Breda
 Astrid Van der Veldt, internist-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam

20.20 - 21.00 uur  Consensus en vaststelling Zorgpad Melanoom Zuidwest Nederland

21.00 uur  Einde minisymposium

PROGRAMMA



Algemene informatie

VOOR WIE?
Oncologen, chirurgen, dermatologen, verpleegkundig specialisten zijn welkom.

WAAR EN WANNEER?
Donderdag 13 juni in het Van der Valk hotel Breda.

ACCREDITATIE
Er wordt 2 uur accreditatie aangevraagd bij NVVH, NIV, NVDV, VSR

KOSTEN
U kunt kosteloos deelnemen.

INSCHRIJVEN 
Schrijf bij voorkeur online in op www.marktwo.nl of u maakt gebruik van het 
bijgevoegde inschrijfformulier.

ANNULEREN
Mocht u onverhoopt moeten annuleren, doe dat dan a.u.b. door middel van 
een bericht naar info@marktwo.nl

MEER INFORMATIE NODIG?
Neem contact op met organisatiebureau Mark Two Academy; 033-4345730 of 
mail naar Inge Kleiss; ikleiss@marktwo.nl

Deze bijeenkomst wordt gesponsored door


