
Uitnodiging 
    Minisymposium

Behandeling
stadium III
melanoom

Woensdag 13 mei 2020
18.00 - 21.00 uur
Van der Valk Blijdorp - Rotterdam

2 uur accreditatie aangevraagd bij NVVH, NIV, NVDV, VSR

kennis en coördinatie



Geachte collega,

Na een succesvolle en goed bezochte bijeenkomst vorig jaar nodigen wij 
u hierbij uit voor de 2de editie van dit minisymposium over de behandeling 
van stadium III melanoom.

Het programma treft u in deze folder; casus gestuurd bespreken we de stadiëring 
en lokale behandeling, de adjuvante behandeling en praten we u bij over de 
lopende en komende studies m.b.t. melanoom stadium II en III.

Tot slot zijn we benieuwd naar ieders (eerste) ervaringen met het regionale 
Zorgpad Melanoom.

Wij hopen u (terug) te zien op 13 mei aanstaande!

Met collegiale groet van het sprekersteam:

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



PROGRAMMA

18.00 - 18.30 uur Ontvangst en inloopbuffet

18.30 - 18.45 uur Welkom - Inleiding – huishoudelijke mededelingen
 Rick Waalboer-Spuij

18.45 - 19.45 uur Recente ontwikkelingen adjuvante behandeling melanoom

 1. Stadiëring en lokale behandeling stadium III 
 Dirk Grünhagen

 2. Adjuvante behandeling stadium III 
 Bert Jan ten Tije

 3. Studies stadium II en III 
 Astrid van der Veldt

19.45 - 20.00 uur Korte break

20.00 - 20.20 uur Melanoom ketenzorg in Zuidwest Nederland
 door de 4 sprekers gezamenlijk

20.20 - 21.00 uur Eerste ervaringen Zorgpad Melanoom Zuidwest Nederland

21.00 uur Einde minisymposium



Algemene informatie

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

WAAR EN WANNEER?
Woensdag 13 mei 2020 in het Van der Valk hotel Blijdorp-Rotterdam.

ACCREDITATIE
Er wordt 2 uur accreditatie aangevraagd bij de 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


