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Haematology Educational Day (HED)

ASH Review
18.00 uur
Opening ASH Review
Marie José Kersten, Peter Westerweel

19.35 uur 
NHL/HL highlights
Marcel Nijland (UMCG)

18.10 uur
Highlights ASH 2022
Ward Posthuma (RDGG)

20.00 uur
Hemostase/trombose/benigne
highlights
Mandy Lauw (Erasmus MC)

18.35 uur
AML/MDS highlights
Bas Wouters (EMC)

19.00 uur
CLL highlights
Arnon Kater (Amsterdam UMC)

19.25 uur - Break

20.25 uur
MM highlights
Rimke Oostvogels (UMCU)

20.50 uur
Summary ASH Review
Marie José Kersten, Peter Westerweel

Geachte heer, mevrouw,

De ASH Annual meeting is zonder twijfel het belangrijkste platform voor de presentatie van  
nieuwe ontwikkelingen binnen de hematologie. Op woensdag 21 december brengen experts uit 
de hemato-oncologie het belangrijkste nieuws tijdens de Haematology Educational Day (HED) & 
ASH Review. Deze dag wordt door Roche en BMS georganiseerd in nauwe samenwerking met de  
co-voorzitters van beide events, Prof. dr. Marie José Kersten en dr. Peter Westerweel. De inhoud 
van het programma is onafhankelijk tot stand gekomen.
 
Haematology Educational Day (HED)
De voorzitters hebben de meest klinisch relevante sessies voor u geselecteerd. Als deelnemer 
krijgt u toegang tot deze sessies. Bekende collega-experts treden in de rol van moderator tijdens 
interactieve sessies en maken de onmisbare vertaling naar de belangrijke implicaties voor de 
Nederlandse praktijk. De HED is een live meeting en zal, indien de COVID regels het toelaten,  
voor een selecte groep deelnemers fysiek plaatsvinden in zaal Mission II van de Jaarbeurs te 
Utrecht. Er zijn in totaal 50 plekken voor fysieke deelname en deze plaatsen zullen worden 
toegekend op basis van first come first serve.
 
ASH Review
Na de HED start het avondprogramma met de ASH Review. De sprekers brengen u de belangrijkste 
ontwikkelingen die tijdens de ASH zijn gepresenteerd. De ASH Review zal worden uitgezonden 
vanuit zaal Mission II van de Jaarbeurs te Utrecht en is fysiek en online te volgen. Voor deelnemers 
aan de HED is het ook mogelijk om fysiek tijdens de ASH Review aanwezig te zijn.
 
Wij kijken uit naar uw deelname aan één of beide symposia.

This is not an ASH-sponsored product or event.  
The mention of any company, product, service, or therapy 
does not constitute an endorsement of any kind by ASH.

Woensdag 21 december 2022

12.30 uur
Opening HED 
Marie José Kersten, Peter Westerweel

15.00 uur
Break

12.35 uur
Koude-agglutinine autoimmuun
hemolytische anemie
Josephine Vos (AUMC)

15.15 uur
Factor XIa remmers en andere  
nieuwe antitrombotica
Saskia Middeldorp (Radboud UMC)

13.25 uur
CNS profylaxe bij Diffuus Grootcellig
B-cel Non-Hodgkin Lymfoom
Marjolein van der Poel (MUMC)

16.00 uur
Nodular Lymphocyte Predominant  
Hodgkin Lymphoma
Hidde Posthuma (Amsterdam UMC)

14.15 uur
Hypereosinofiel Syndroom
Pim Mutsaers (EMC)

16.50 uur
Summary HED
Marie José Kersten, Peter Westerweel

Prof. dr. Marie José Kersten dr. Peter Westerweel



Voor wie?
De Haematology Educational Day (HED) & ASH Review zijn bedoeld voor hematologen, oncologen 
en zij die daarvoor in opleiding zijn.

Accreditatie
Voor deze symposia is accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Datum en locatie
U kunt de Haematology Educational Day (HED) fysiek bijwonen op woensdag 21 december van 
12.30 uur tot 17.00 uur. De meeting zal plaatsvinden in zaal Mission II van de Jaarbeurs te Utrecht. 
De ASH Review zal dezelfde dag plaatsvinden van 18.00 uur tot 21.00 uur, deze meeting is fysiek  
en ook online te volgen. Voor deelnemers aan de HED is het ook mogelijk om fysiek tijdens de  
ASH Review aanwezig te zijn.

Kosten
Deelname aan de HED & ASH Review is kosteloos. 

Inschrijven
U kunt zich voor een of beide symposia aanmelden via hematologyeducation.nl.  
U heeft onder meer uw BIG-nummer nodig bij aanmelding. Na inschrijving ontvangt  
u een bevestiging per e-mail.

Scan de QR code
en schrijf u in.

HE-NL-2200059
M-NL-00001408


