Geachte collega,
Namens de vakgroepen hepatologie van het UMC Groningen (UMCG) en het Medisch Centrum
Leeuwarden (MCL) nodigen wij u uit voor de derde editie Nascholingsavond Leverziekten op
woensdag 27 september 2017.
Hepatologie heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen; van niet-invasieve diagnostiek
naar fibrose middels elastografie tot aan de succesvolle behandeling van patiënten met chronische
hepatitis C. Een groot aantal uitdagingen blijft. Zo zijn de mogelijkheden voor behandeling van een
gevorderd hepatocellulair carcinoom (HCC) nog steeds beperkt.
Collega M. Kater, werkzaam als interventie-radioloog in het UMCG, zal ons tijdens de “State-of-the-art”
voordracht informeren over een nieuwe behandeling voor HCC: Selectieve Interne Radiatie Therapie
(SIRT).
Primaire biliaire cholangitis is een minder vaak voorkomende cholestatische leveraandoening. Collega
F. Cuperus, MDL arts, neemt ons in het onderdeel “Tips & tricks” mee in de verschillende
behandelopties voor dit ziektebeeld.
Zoals gebruikelijk bestaat de mogelijkheid tot het presenteren van een tweetal complexe casussen
waarvan de sprekers spoedig zullen volgen. Aan de hand van de casus worden één of twee richtlijnen
besproken die u in uw dagelijkse praktijkvoering kunt toepassen.
Het doel van deze nascholing is om u nader te informeren over nieuwe ontwikkelingen op hepatologisch
gebied en alledaagse praktische handreikingen te geven.
Aan deelname aan deze nascholingsavond zijn geen kosten verbonden. De avond wordt mogelijk
gemaakt door de firma Dr. Falk Pharma Benelux B.V.
Accreditatie voor deze avond wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Maag-DarmLeverartsen.
Locatie:
Van der Valk hotel Zwolle
Nieuwleusenerdijk 1
8028 PH Zwolle
U kunt zich tot 22 september opgeven bij:
Heleen Liedorp
liedorp@drfalkpharma-benelux.eu
Met vriendelijke groeten,
Ubbo Wiersema, MDL-arts Medisch Centrum Leeuwarden
Tim Schreuder, MDL-arts Universitair Medisch Centrum Groningen
Universitair Medisch Centrum Groningen
Afdeling maag-darm-leverziekten &
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
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Programma woensdag 27 september 2017:

18.30 - 19.00

Ontvangst incl. buffet

19.00 - 19.10

Opening en welkomstwoord
Dr. T.C.M.A. Schreuder - MDL- arts, UMCG
Dr. U.S. Wiersema - MDL- arts, MCL

19.10 – 19.40

State-of-the-art: SIRT als nieuwe behandeling voor HCC
Dr. M. Kater - interventie-radioloog, UMCG

19.40 - 20.15

Tips & tricks; behandelopties bij primaire biliaire cholangitis
Dr. F.J.C. Cuperus - MDL-arts

20.15 - 21.00

Casuïstiek, max. 20 min per casus

21.00

Afsluiting en borrel
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