LWNO
Jaarlijkse Wetenschappelijke dag

Praktische informatie
vrijdag 22 april 2022 | 10.00 – 17.00 uur | Jaarbeurs Utrecht, Beatrixgebouw / online

Inleiding
De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO)
organiseert jaarlijks een wetenschappelijke dag.
Wij hopen elkaar deze keer weer in levenden lijve te
kunnen ontmoeten. Het doel van deze dag is het
uitwisselen van kennis en ervaringen binnen alle
deelgebieden van de neuro-oncologie. Naast presentaties
van Nederlands onderzoek door (junior-)onderzoekers
staan er keynote lectures gepland van internationale
experts.
De wetenschappelijke dag vindt in principe plaats in de
Jaarbeurs Utrecht én online. In de Jaarbeurs kunnen we
een beperkt aantal(*) deelnemende professionals
ontvangen. Overige deelnemers kunnen de dag online
volgen.
Dit jaar worden er ook weer twee prijzen uitgereikt:
De Stimuleringsprijs Stichting STOPhersentumoren voor
onderzoek verricht door een AIOS of onderzoeker aan het
begin van hun carrière.
Een prijs aan een promovendus/onderzoeker
voor de beste voordracht tijdens de dag.
De prijswinnaars zijn geselecteerd door leden van de
LWNO-i.
Namens de organisatiecommissie wens ik u een
interessante en leerzame dag toe.
Dr. Tom Snijders, neuroloog, UMC Utrecht,
voorzitter organisatiecommissie

(*) De coronamaatregelen (op 22 april a.s.) bepalen het
toegestane aantal deelnemers in de Jaarbeurs Utrecht. Bij
inschrijving kunt u aangeven wat uw voorkeur is voor
deelname (Jaarbeurs of online). Definitief bericht over de
wijze van deelname volgt enkele weken voor 22 april.

Over het symposium
Voor wie
Neurologen, neurochirurgen, medisch oncologen,
verpleegkundig specialisten, (neuro-)radiotherapeuten,
revalidatieartsen, (neuro-)pathologen, neuro-radiologen,
physician assistents, arts-assistenten in opleiding en
research verpleegkundigen.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij
NvN, NVvN, NVRO, VSR en V&VN.
De meeste andere verenigingen ontvangen automatisch
punten voor
Geaccrediteerde nascholing buiten eigen vakgebied

LWNO Wetenschappelijke dag

Programma
Onderstaande tijden kunnen nog worden aangepast,
de definitieve uitnodiging is te vinden via lwno.nl/agenda

09.30 uur

Ontvangst - inschrijving

10.00 uur

Opening door de voorzitter Tom Snijders

10.05 uur

Imaging - 1

10.25 uur

Glioom/preklinisch

10.55 uur

Cognitie/psychosociaal

12.10 uur

Florien Boele, Associate Professor of Medical Psychology,
Leeds Cancer Centre, UK
Supportive care needs bij mensen met een hersentumor en hun naasten

12.40 uur

Lunchpauze

13.40 uur

Overige tumoren

14.05 uur

Prijsuitreiking - 1
Stimuleringsprijs Stichting STOPhersentumoren – jonge onderzoekers

14.20 uur

Glioom/therapie

15.35 uur

Imaging - 2

16.10 uur

Farshad Nassiri, Neurosurgery Resident,
University of Toronto, Canada
Meningioma: integrative molecular classification and beyond

Praktisch
Kosten
Gratis voor leden van
LWNO, LWNO-i
en LWNO-v
€ 60,00 voor
medisch specialisten
€ 30,- voor
overige deelnemers
Aanmelden**
Via de website iknl.nl
Annulering
Zie deze link.
Informatie
Zie lwno.nl/agenda
lwno@iknl.nl
Adres**
Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeurs MeetUp
in het Beatrixgebouw
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
www.jaarbeurs.nl/Parkeren
www.jaarbeurs.nl/Plattegrond
** Bij inschrijving dient u aan te geven of
u naar de Jaarbeurs wilt komen of het
symposium online wilt volgen. Vanwege

16.40 uur

Meningeeom

16.50 uur

Prijsuitreiking
Aan promovendus/onderzoeker voor beste voordracht van de dag

de te verwachten beperkte capaciteit in
de Jaarbeurs worden deelnemers -

16.55 uur

Afsluiting en aansluitend borrel

wanneer nodig - op volgorde van
inschrijving toegelaten in de Jaarbeurs.

