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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 Cell Free DNA 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 Cell Free DNA 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 is toegankelijk voor alle disciplines die zich bezighouden met 

cell free DNA, en wordt gehouden op donderdag 14 juni in het Beatrixgebouw te Utrecht. 

Het Beatrixgebouw ligt direct tegen het Centraal Station en is goed bereikbaar met het 

openbaar vervoer. Komt u met de auto, dan kunt u parkeren op het terrein van de Jaarbeurs. 

Op de begane grond van het Beatrixgebouw zal de zaal worden aangegeven onder de kop 

“NVVP/NVKC-Themadag cfDNA”. 

 

Doelgroep 

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

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

Accreditatie is aangevraagd bij de NVKC en de NVVP. 

 

Inschrijven 

Inschrijven voor de Themadag kan via: www.pathology.nl. De Themadag is terug te vinden in 

de slider bovenaan de pagina en bij de agenda onder “volledig overzicht”. 

 

De kosten bedragen €125 voor een hele dag. De inschrijving sluit op 7 juni.  
  

http://www.pathology.nl/

