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donderdag 1 en vrijdag 2 november 2018 
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst 

   

 
  

Save the date 
De Nederlandse Vereniging voor Dermatopathologie (NVDP) organiseert in samenwerking met Boerhaave Nascholing 
de tweedaagse cursus Dermatopathologie - inclusief diner op de eerste dag - en is een vervolg op de NVDP-cursus van 
2017 in Groningen. Het onderwijs wordt verzorgd door gerenommeerde sprekers op het gebied van de dermatopathologie. 
Op de eerste dag wordt aandacht besteed aan de algemene dermatopathologie, terwijl op de tweede dag het specialistische 
onderwerp cutane lymfomen aan de orde komt.  
 
Centraal in het programma staat de clinicopathologische correlatie; het raakvlak voor pathologen en dermatologen. Naast 
een opfrissing van reeds opgedane kennis behandelt de cursus ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
dermatopathologie. Secundaire doelstelling is het samenbrengen van pathologen en dermatologen met een voorkeur voor 
de dermatopathologie, waarvoor het diner bij uitstek de gelegenheid is.  
 
Organisatoren: drs. M.V. Starink (dermatoloog) en dr. K.D. Quint (dermatoloog)  
Voorzitter NVDP: prof. dr. W.J. Mooi (patholoog). 

   

  
 

  

Doelgroepen 
Dermatologen en pathologen. 

   

  
 

  

Accreditatie 
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) 

aangevraagd 

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) aangevraagd 
 

   

 
  

Meer informatie en inschrijven 
www.boerhaavenascholing.nl 

   

    

Inschrijving start begin april! 
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