
SYMPOSIUM 

Leidse Melanoomdag
23 MEI 2019  |  10.00-16.00 UUR

DOELGROEPEN
Huisartsen, verwijzende medisch 
specialisten en specialisten in opleiding, 
physician assistants en verpleegkundig 
specialisten.

PRI JS
€ 75 / € 50   

LOCATIE
Leids Universitair Medisch Centrum

Het symposium geeft u een actueel overzicht 
van de nieuwste ontwikkelingen op gebied  
van preventie en diagnostiek en behandeling 
van huid- en oogmelanoom.

ACCREDITATIE  
NIV, NVvH, NOG, NVDV, NVVP, NVRO, 
KNO, VSR, NAPA 

Voor informatie en aanmelding gaat u naar:  
www.boerhaavenascholing.nl

https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2019/leidse-melanoomdag-2019/


Uw adresgegevens zijn afkomstig van Iqvia. Indien u geen prijs stelt op aankondigingen van Boerhaave cursussen,  
kunt u een e-mailbericht sturen naar: boerhaavenascholing@lumc.nl; Graag met vermelding van uw specialisme.  
Adreswijzigingen kunt u naar hetzelfde e-mailadres sturen.

Op 23 mei 2019 organiseert het LUMC/Boerhaave 
Nascholing,  mede namens de werkgroep 
huidtumoren Leiden/IKNL, voor de tweede  
keer het symposium Leidse Melanoomdag.

Het LUMC is een landelijk expertisecentrum voor 
de diagnostiek en behandeling van het primair en 
gemetastaseerd (familiair) huid, mucosaal- en 
melanoom in oogheelkundig gebied.  

Het symposium levert u kennis op over de 
herkenning en behandeling van vroege en late 
stadia van huid, mucosaal- en melanoom in 
oogheelkundig gebied, alsmede over nieuwe 
ontwikkelingen en trials.

Verder wordt u bijgepraat over de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van preventie  
en diagnostiek melanomen.

SYMPOSIUM 

Leidse Melanoomdag
23 MEI 2019  |  10.00-16.00 UUR

Preventie huidmelanoom, what’s new
Nicole Kukutsch, dermatoloog, LUMC

Laag risico huidmelanoom
Norbert Ipenburg, aios dermatologie, LUMC

Nooit meer een klierdissectie?
Jos van der Hage, chirurg, LUMC

Klinische implicaties nieuwe classificatie 
huidmelanoom
Mary-Ann el Sharouni, aios dermatologie,  
UMC Utrecht 

Erfelijk/familiair huidmelanoom
Remco van Doorn, dermatoloog, LUMC

Mucosaal melanoom, gynaecologisch
Mariette van Poelgeest, gynaecoloog, LUMC

Mucosaal melanoom, KNO-gebied
Sylvia van Egmond, KNO-arts, LUMC

Oogmelanoom en conjunctivamelanoom
Marina Marinkovic, oogarts, LUMC

Percutane leverperfusie bij gemetastaseerd 
oogmelanoom
Mark Burgmans, radioloog, LUMC

(Neo)adjuvante behandelng stadium III 
melanoom
Christian Blank, internist-oncoloog, NKI/AvL

Systemische behandeling stadium IV melanoom
Ellen Kapiteijn, internist-oncoloog, LUMC

Tcel/TIL-therapie gemetastaseerd melanoom
Monique van der Kooij, arts-onderzoeker, LUMC

Patient advocacy
Astrid Nollen-de Heer, ambassadeur Oncode KWF

Quiz
Nicole Kukutsch, dermatoloog, LUMC

PROGRAMMA
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www.boerhaavenascholing.nl
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