Klinisch hematologische Dag
Donderdag 4 oktober 2012
Utrecht, Gertrudiskapel (www.indedriehoek.nl)
09.00 – 09.30

Ontvangst met koffie/thee

09.30 – 11.00
09.30 – 10.00

Ochtendsessie - thema: trombose en hemostase (moderator: dr. Marten Nijziel)

10.00 – 10.30

Hemofilie en antistolling: de hond of de kat, dr. Roger Schutgens (UMCU)

10.30 – 11.00

Von Willebrand ziekte in Nederland: diagnostiek, symptomatologie en behandeling, prof.
dr. Frank Leebeek (ErasmusMC)

11.00 – 11.30

Koffie / thee

11.30 – 12.30
11.30 – 11.45

Casus besprekingen 1 – 4 (moderator: dr. Marten Nijziel)

11.45 – 12.00
12.00 – 12.15

Nieuwe inzichten in antistollingsmechanismen, prof. dr. Tilman Hackeng (MUMC)

Is er een rol voor het gebruik van immuunglobuline bij chronische myeloïde leukemie
(CML)?, drs. MWH Roeven (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis)
Bloedingsneiging en decompensatio cordis, drs. Nanne Croles (UMCG)

12.15 – 12.30

A ‘complicated’ fracture; a Philadelphia-chromosome positive myeloid sarcoma of the
bone, drs. Lenneke van Groningen (UMCN)
Behandeling van acute graft versus host ziekte (aGVHD) na een orthotope
levertransplantatie (OLT) met mesenchymale stamcellen (MSC), drs. Tjeerd Snijders
(UMCG)

12.30 – 13.15

Lunch

13.15 – 14.15
13.15 – 13.30

Casus besprekingen 5 – 8 (moderator: dr. Reinier Raymakers)

13.30 – 13.45

Een hersenkraker: centrale neurotoxiciteit tijdens behandeling van patiënten met een
hematologische maligniteit, drs. Marcel Nijland (UMCG)
Intrapulmonary mass: An unexpected diagnosis, dr. Aysel Darbas (ErasmusMC)

13.45 – 14.00

Pacman eats everything, drs. Marie-José Claessen (UMCU)

14.00 – 14.15

Severe swallow dysfunction and localised cervical pain in a patient with multiple
myeloma, dr. Saskia Schols (Maxima Medisch Centrum)

14.15 – 14.30

Koffie / thee

14.30 – 16.00
14.30 – 15.00

Middagsessie - thema: MDS en CLL (moderator: dr. Reinier Raymakers)

15.00 – 15.30
15.30 – 16.00

MDS, de impact van nieuwe diagnostische en prognostische score systemen in de
klinische praktijk, dr. Arjen van de Loosdrecht (VUMC)
CLL, hoe kennis over micro-environment zich vertaalt naar de klinische praktijk, dr. Arnon
Kater (AMC)

16.00

Sluiting

Nieuwe inzichten in moleculaire achtergrond van MDS/AML, dr. Joop Jansen (UMCN)

De bijeenkomst is als nascholing geaccrediteerd bij de NIV (5 pt)
Aan deelname zijn voor NVvH-leden geen kosten verbonden

www.hematologienederland.nl

