Voor het eerst in de geschiedenis zullen de Pathologendagen van de NVVP en het voorjaarscongres van de VAP
aan elkaar gekoppeld worden tot de Week van de Pathologie.
De eerste twee dagen (11 en 12 april 2016) zullen gevuld worden door de VAP, waarbij er in de namiddag van dinsdag
een overgang is naar de NVVP Pathologendagen, die zullen plaatsvinden op woensdag en donderdag (13 & 14 april
2016). Uiteraard kunnen de leden van beide verenigingen zich registeren voor beide programma’s.
VAP Programma
U kunt u registeren voor de VAP dagen op de volgende website: http://www.vapweb.nl/
Maandag 11 april
Sessies:
•
Anatomie en Fysiologie van de mamma
•
Pathologie van de mamma
•
Core wash techniek
•
BVO mamma
•
Sneldiagnostiek van de mamma
•
Operatie / behandeling /reconstructie

Dinsdag 12 april
Sessies:
•
KWALITEIT , Kwaliteitsfunctionaris MB/PA JBZ
•
Parallelsessies: WHT, WCD, W-IHC
•
Voordracht EBOLA, Irma Verhofstadt JBZ
Dinsdag middag:
•
Parallelsessie: W-IHC

Gezamenlijk programma
Dinsdag 12 april: 14.00 – 18.00
Workshop BVO darmkanker - Prof. Iris Nagtegaal
Keynote Lecture: Pathology of bowel cancer screening - Prof. Neil Shepherd

NVVP Pathologendagen
U kunt u registeren voor de Pathologendagen op de volgende website: http://www.pathology.nl/
Woensdag 13 april
Sessies:
•
Nieuwe WHO richtlijn urogenitale tumoren –
Dr. Arno van Leenders
•
Poster elevator Pitches
•
Programma CMDP
•
Uitreikingen PALGA prijs, AIO’s prijs,
proefschriftprijs, Pompe penning
•
Posterpresentaties en posterprijzen

Donderdag 14 april
Sessies:
•
Ruud Pijnappel, hoogleraar radiologie UMCU en directeur van het
Landelijk Referentie Centrum voor het bevolkingsonderzoek over de
zin en onzin van screening.
•
Jelle Wesseling, patholoog NI-AVL, over het zoeken naar de balans
tussen over- en onderbehandeling van DCIS
•
Marjolein Schmidt, chirurg MUMC, over de zin en onzin van sentinel
node biopsie bij mammacarcinoom in het algemeen en DCIS in het
bijzonder.
•
Sabine Linn, oncoloog NKI-AVL, over de zin en onzin van
systemische therapie bij mammacarcinoom.
•
LPAV bedrijfsjuriste Maasstadziekenhuis
•
Voordracht Nederlandse Vereniging voor Dermatopathologie
(NVDP)
•
Poster elevator Pitches

Voor het NVVP programma kunt u een proefschrift of abstract indienen: deadline zondag 28 februari 2016
•

•
Abstracts voor het presenteren van een poster kunnen ingediend worden.
Bij de komende pathologendagen willen we starten met hopelijk een traditie dat het beste pathologieproefschrift van het afgelopen jaar de
NVVP proefschriftprijs krijgt. Deze prijs zal uitgereikt worden tijden de pathologendagen en de auteur van het winnende proefschrift krijgt kort
de gelegenheid het beschreven onderzoek te presenteren.
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