
  

Direct registreren  
 

Hierbij willen we u van harte uitnodigen voor het 17e NABON – BOOG symposium dat dit jaar 
plaatsvindt op dinsdagavond 10 april vanaf 17.30 uur in congrescentrum Antropia te Driebergen. 
 
Ook afgelopen jaar zijn er op het gebied van de behandeling van borstkanker weer veel interessante 
ontwikkelingen geweest. Tijdens het ‘San Antonio Breast Cancer  Symposium’ (SABCS) in december 
2017 en de ‘European Breast Cancer Conference’ (EBCC) in maart 2018 zijn en worden de belangrijkste, 
nieuwe onderzoeken en resultaten gepresenteerd. Op 10 april tijdens het NABON-BOOG symposium zal 
een aantal voortrekkers op de verschillende deelgebieden van borstkankerbehandeling u hiervan in een 
informerend en beschouwend programma deelgenoot maken. 
 
Zie onderstaand het programma.  
 
17:30       Ontvangst 
18:30       Aanvang symposium, welkom 
                dr. Agnes Jager en dr. Aafke Honkoop, voorzitters BOOG en NABON 
                
                Locoregionaal meer of minder? 
18:40       dr. Eva M. Noorda, chirurg-oncoloog, Isala, Zwolle 
19:05       dr. Paula H.M. Elkhuizen, radiotherapeut-oncoloog, NKI-AvL, Amsterdam 
  
19:30       De toekomst van het borstkankeronderzoek 
                Uitreiking van de Young Investigator Award 
                prof. dr. Elsken van der Wall, medisch oncoloog, UMC Utrecht 
 
20:00       Pauze 
 
20:30       Immuun checkpoint blokkade en biomarkers: hypes of hoop? 
                dr. Marleen Kok, medisch oncoloog, NKI-AvL, Amsterdam 
 
20:55       Medische oncologie: implicaties voor het gesprek morgen in de spreekkamer 
                dr. Ester J.M. Siemerink, medisch oncoloog, Ziekenhuis Groep Twente 
 
21:20       Afsluiting 
 
Het symposiumprogramma is zowel interessant voor degenen die niet in de gelegenheid zijn geweest om 
de congressen te bezoeken als zeker ook voor degenen die wél zijn geweest. 
 
Donatie 
BOOG vraagt  geen inschrijfgeld voor het symposium, maar stelt een donatie zeer op prijs. BOOG gelden 
worden gebruikt voor de wetenschappelijke reserve om daarmee niet-gesubsidieerd onderzoek te kunnen 
ondersteunen. 
De gelden zijn voor u onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar aangezien BOOG een erkende ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) is. 



 

BOOG verwacht derhalve in 2018 donaties tussen de 25 en 100 euro per bezoeker. 
U kunt uw donatie overmaken op het rekeningnummer van Beheerstichting Borstkanker Onderzoek 
Groep, Amsterdam NL44 FVLB 0699 7038 75 o.v.v. ‘Gift BOOG 2018’ 
  
Wij hopen u te mogen verwelkomen in Antropia op 10 april aanstaande!   

 

 

 


