Oktober 2020

Betreft: Uitnodiging voor PD-L1 expressietesttraining longkanker
donderdag 11 februari 2021, La Vie Meeting Center in Utrecht

Geachte mevrouw, heer,
Graag nodigen wij u uit voor een PD-L1 expressietesttraining longkanker die op donderdag 11 februari
2021 in La Vie Meeting Center in Utrecht zal plaatsvinden.
Wij organiseren deze training, aangezien de PD-L1 expressie medebepalend is voor de behandeling
van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).
U bent van harte uitgenodigd om deze training bij te wonen om de implementatie van deze test te
optimaliseren in uw laboratorium.
Trainer bij de nascholing is Dr. J.H. von der Thüsen, patholoog in het Erasmus MC te Rotterdam.
Tijdens de training zal er gebruik gemaakt worden van digitale scans van coupes die zijn aangekleurd
met het specifieke PD-L1 antilichaam uit de IHC 22c3 PharmDx kit. Tijdens de training kunt u gebruik
maken van computers die aanwezig zijn op de locatie.
Programma met tijden
Ontvangst
Achtergrond PD-L1 expressiebepaling
Bespreken voorbeelden en oefenen met expressiebepaling
Diner (soep met broodjes)
Oefenen met expressiebepaling en bespreken resultaat
Afsluiting
Locatie (vlakbij Centraal Station):
La Vie Meeting Center Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht
NL-NON-00906

14:30 - 15:00 uur
15:00 - 16:00 uur
16:00 - 18:00 uur
18:00 - 18:30 uur
18:30 - 21:30 uur
21:30 uur

Kosten:
Voor deze nascholing zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Volgens CGR regelgeving mag
u per jaar maximaal € 1.500,- aan gastvrijheid ontvangen van alle farmaceutische bedrijven tezamen.
Voor deze training zult u € 40,40 aan gastvrijheid ontvangen. Het valt onder uw verantwoordelijkheid om
te borgen dat u onder deze grens van € 1.500,- per jaar aan gastvrijheid blijft.
Accreditatie:
Voor deze nascholing wordt accreditatie aangevraagd bij de NVVP. Accreditatie geldt voor het gehele
programma en punten kunnen toegekend worden als het gehele programma gevolgd is.
Inschrijving:
U kunt zich inschrijven via onze website www.msdacademy.nl.
Na verwerking van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van deelname. Inschrijvingen worden
behandeld op volgorde van binnenkomst.
MSD Academy informatielijn:
Telefoon:
0800 – 0 227 222
Website:
www.msdacademy.nl
Email:
info@msdacademy.nl
Annuleren:
Bent u onverhoopt verhinderd, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan MSD Academy
(tel. 0800 – 0 227 222)? Een collega kan uw plaats dan innemen.

Heeft u inhoudelijke vragen over deze training, dan kunt u altijd contact opnemen met Sui Tsang,
telefoon 06-15602197 of per email sui.tsang@merck.com.
Graag verwelkomen wij u op donderdag 11 februari 2021 in Utrecht.
Met vriendelijke groet,
MSD B.V.

Sui Tsang

Account Manager Lung Oncology

Uw gegevens zijn afkomstig van IQVIA. Voor meer informatie of indien u er geen prijs op stelt in de toekomst mailingen van
MSD BV te ontvangen, kunt u contact opnemen met IQVIA via nl.onekey@iqvia.com of via telefoonnummer 035 – 69 55 355.
NL-NON-00906

