
     
 

NVVP/NVKC Themadag 
Tweede Nederlandse cfDNA dag  

 

Cell free DNA:  

grensverleggende innovatie in de  

moleculaire diagnostiek 
 

Donderdag 14 juni 2018 

Beatrixgebouw - Jaarbeurs Utrecht 

 



 Voorlopig programma van Tweede Nederlandse cfDNA dag  

 
 
09.00 - 09.30  Ontvangst 

 

9:30 - 9:35 Welkom 

 prof. dr. Ed Schuuring (voorzitter NVVP-KMEP) 

 

9:35 - 10:00 Assessment of ctDNA in patients with advanced colorectal cancer treated with cetuximab 

monotherapy 

prof. dr. John Martens 

 

10:00 - 10:25 CtDNA, tussen droom en daad 

 prof. dr. Gerrit Meijer 

 

10:25 - 10:50 BRAF en melanoom 

 dr. Manon Huibers 

 

10:50 - 11:30 Pauze 

  

11:30 - 11:55 Treatment monitoring of Pancreatic cancer 

 dr. Marzia del Re 

 

11:55 - 12:20 van PCR tot sequencing: vergelijking van  ctDNA platforms 

 dr. Daan van den Broek 

 

12:20 - 13:30 Lunch 

  

13:30 - 13:55 Welke bijdrage levert ctDNA testing bij de behandeling van patiënten met longkanker ? 

 prof. dr. Michel van de Heuvel 

 

13:55 - 14:20 Diverse DNA detectie methoden voor de predictie van respons op immunotherapie 

  prof. dr. Ed Schuuring 

 

14:20 - 14:45 Externe (pilot) kwaliteitsrondzending voor ctDNA analyse in Europa 

 drs. Cleo Keppens 

 

14:45 - 15:30 Pauze 

  

15:30 - 16:30 Workshop preanalyse voor ctDNA detectie: eerste officiële richtlijn preanalyse cfDNA 

prof. dr. Ron van Schaik, dr. Daan van den Broek, prof. dr. Ed Schuuring 

 

16:30 - 16:35  Evaluatie van de tweede cfDNA dag: hoe gaan we verder? 

dr. Daan van den Broek, prof. dr. Ed Schuuring, prof. dr. Ron van Schaik 

 

16.35 - 17.00 Afsluitende borrel 

 

 



LOCATIE, DOELGROEP EN INSCHRIJVING 
 

 
Cell Free DNA: grensverleggende innovatie in oncologische biomarker diagnostiek 

Het veld van de moleculaire diagnostiek ontwikkelt zich in een razendsnel tempo. Naast het gebruik 

van weefselbiopten en cytologische preparaten, wordt in de Moleculaire Diagnostiek steeds vaker 

gebruik gemaakt van cell free DNA geïsoleerd uit plasma (Liquid Biopsies genoemd). Tijdens de 

eerste cell free DNA dag in 2017 zijn vooral de mogelijke toepassingen ten behoeve van de 

oncologische diagnostiek binnen de diverse disciplines (klinische chemie, pathologie, oncologie, 

urologie) aanbod gekomen om inzicht te krijgen wat er binnen diagnostisch Nederland speelt. De 

eerste cfDNA dag in 2017 was een groot succes en een uitstekende bodem om 

samenwerkingsverbanden binnen Nederland op dit vakgebied verder uit te werken. Het was een goede 

reden voor de organisatie van de Tweede Nederlandse cfDNA Dag. Nieuwere gevoelige methoden 

maken het mogelijk om de hele kleine hoeveelheden circulerend tumor DNA (ctDNA) te detecteren en 

kwantificeren, en het genetisch profiel in kaart te brengen. Tijdens de tweede cfDNA Themadag 

willen we ingaan op deze verschillende technische toepassingen. Tijdens de cfDNA-workshop in de 

middag willen we een landelijke consensus met elkaar vaststellen van het protocol voor het 

verzamelen, opwerken, opslag en archivering van cell free plasma. 

 

Locatie: Deze NVVP/NVKC Themadag wordt gehouden op donderdag 14 juni in het Beatrixgebouw 

te Utrecht.  

 

Doelgroep: De Themadag is bedoeld voor klinisch moleculair biologen, klinisch chemici, pathologen, 

medisch oncologen, longartsen, analisten, apothekers en alle andere belangstellenden.  

 

Inschrijven voor deze Themadag kan via de website: www.pathology.nl. De Themadag is terug te 

vinden in de slider bovenaan de pagina en in de agenda (in juni). De kosten bedragen €125 voor een 

hele dag. 

 

Organisatie 
 

prof. dr. Ed Schuuring, voorzitter NVVP-KMEP 

Afd. Pathologie, UMCG, Groningen 
 

prof. dr. Ron van Schaik, voorzitter CMBD 

Afd. Klinische Chemie, Erasmus MC, Rotterdam 
 

dr. Daan van den Broek 

Afd. Klinische Chemie, Antonie van Leeuwenhoek, Amsterdam 


