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Programma

Schildklierziekten vormen voor internisten, chirurgen, nucleair geneeskundigen,
pathologen en radiologen een belangrijk onderdeel van de klinische praktijk.
Ziektebeelden variëren hierbij van schildkliernodi en functiestoornissen tot
schildklierkanker.

17.30 - 18.30 Poster presentaties en buffetdiner

Om de expertise op het gebied van schildklierziekten te blijven verbeteren, is het
Erasmus MC 10 jaar geleden begonnen met een tweejaarlijks klinisch update
symposium over schildklierziekten. Het lustrum symposium zal dit jaar georganiseerd
worden door het Erasmus MC Academic Center for Thyroid Diseases in samenwerking
met het Schildklier Netwerk, een samenwerkingsverband tussen 10 regionale
ziekenhuizen in Zuidwest Nederland en het Erasmus MC.
In het Schildklier Netwerk delen dokters uit verschillende ziekenhuizen en van
meerdere medische specialismen hun kennis en expertise met elkaar rondom de
zorg aan patiënten met een (bij)schildklierziekte. Doel van deze samenwerking:
uitstekende (bij)schildklierzorg in de regio Zuidwest Nederland, waarbij de patiënt
centraal staat en een uniforme en breedgedragen behandeling krijgt.
Het symposium zal dit jaar in het teken staan van verschuivende inzichten in
de behandeling van schildklieraandoeningen, en is bedoeld voor alle betrokken
specialisten in Zuidwest Nederland. Het deel voor de pauze, getiteld “Changing
boundaries” staat in het teken van schildkliernodi en schildklierkanker. Hoewel de
nieuwe richtlijn schildklierkanker pas twee jaar oud is, zijn er met name op het gebied
van minder agressieve behandeling veel nieuwe inzichten, waardoor bepaalde delen
van de richtlijn al weer aan discussie onderhevig zijn. Het deel na de pauze zal
bestaan uit een presentatie over de rol van nanotechnologie bij de behandeling van
Graves’ ophtalmopathie, gevolgd door een interactieve paneldiscussie waar aan de
hand van casuïstiek de optimale behandeling van een drietal patiënten besproken
wordt.

18.30 - 18.35 Opening – Schildklierzorg in Zuidwest Nerderland
Prof. dr. R.P. Peeters (internist-endocrinoloog)
18.35 - 20.00 Schildklierkanker anno nu: Changing boundaries
Voorzitters: Dr. M. Castro Cabezas & Dr. M. Staarink
• Wel of geen kanker (over moleculaire diagnostiek en over NIFTP)
Prof. dr. F.J. van Kemenade & Dr. F. van Nederveen (pathologen)
• Wel of geen completerende hemithyreoïdectomie
Dr. T.M. van Ginhoven (endocrien chirurg)
• Wat is de waarde van RFA bij symptomatische schildkliernodi?
Dr. A. Moelker (interventieradioloog)
• Wat is de waarde van I-131 ablatie bij laag risico patiënten?
Dr. B. Kam (nucleair geneeskundige)
• De positie van tyrosine kinase remmers bij gemetastaseerd
schildkliercarcinoom
Dr. F.A. Eskens (internist-oncoloog)
• Wanneer is iemand ziektevrij?
Prof. dr. R.P. Peeters (internist-endocrinoloog)
20.00 - 20.30 Poster presentaties en koffiepauze
20.30 - 22.00 Innovatie en casuïstiek
Voorzitters: Dr. J.W.A. Burger en Dr. W.E. Visser

We kijken uit naar een boeiende en interactieve avond.

• Nanotechnologie bij de behandeling van Graves’ ophtalmopathie
Prof. dr. D. Paridaens (oogarts-orbitoloog)
& Dr. V.A. Dalm (internist-immunoloog)

Robin Peeters
Tessa van Ginhoven
Edward Visser

• Post-operatieve hypoparathyreoïdie
Dr. C. van Noord (internist-endocrinoloog)

Manuel Castro Cabezas
Charlotte van Noord

Interactieve casuïstiek en panel discussie
• Een snel groeiende nodus
Drs. J.F. Zengerink (chirurg)
• Een groot struma: operatie of behandeling
met radioactief jodium?
Dr. I. Berk-Planken (internist-endocrinoloog)

PANEL
Gaston Franssen (chirurg, Erasmus MC)
Elske Massolt (endocrinoloog, Albert Schweitzer ziekenhuis)
Steven Buijk (chirurg, IJsselland Ziekenhuis)
Michel Brugts (endocrinoloog, Ikazia Ziekenhuis)
Monique van Velsen (patholoog, Franciscus Gasthuis & Vlietland)
Sakar Abdul - Fatah (nucleair geneeskundige, Franciscus Gasthuis & Vlietland)
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ACCREDITATIE

Zaal Maasgebouw
Stadion Feijenoord N.V.
Van Zandvlietplein 1
3077 AA ROTTERDAM
Tel. 010 4929444
Fax. 010 4191888
www.dekuip.nl

Accreditatie is aangevraagd bij de
NIV – NVVP – NVvH – NVNG – NVvR.
Deelname aan dit symposium is gratis.

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar: schildkliercentrum@erasmusmc.nl
met vermelding van uw naam, specialisme, ziekenhuis en BIG-nr

INFORMATIE EN ORGANISATIE
Anneke Hokke, Secretaresse Schildkliercentrum Rotterdam
Tel. 010 7044986
schildkliercentrum@erasmusmc.nl
www.erasmusmc.nl/schildkliercentrum
www.schildkliernetwerk.nl

SPONSOREN

Het Schildklier Netwerk is mede tot stand gekomen met ondersteuning vanuit de stichting BeterKeten. Zie www.beterketen.nl

