
Heeft u of iemand in uw familie Multipele  
Endocriene Neoplasie? Dan bent u van harte 
uitgenodigd voor het WorldMEN congres, dat 
gehouden zal worden in Utrecht, Nederland,  
van 29 september tot en met 1 oktober 2016. 

Save 

the date for the 

Conference 

Waarom is dit interessant?
Voor de eerste keer in de geschiedenis van dit congres kunnen mensen met MEN 
en patiëntenorganisaties actief deelnemen aan dit congres. De WorldMEN con-
gressen worden eens in de twee jaar gehouden en zijn medische congressen waar 
experts op het gebied van MEN en andere zeldzame endocriene tumoren elkaar 
ontmoeten om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorg en onderzoek 
te delen en om ervaringen uit te wisselen. 

Als patiënt geeft dit congres u de gelegenheid om:
 betrouwbare en actuele informatie te krijgen over verschillende onderwerpen
 andere mensen geraakt door MEN van over de hele wereld te ontmoeten
 de verschillende patiëntenverenigingen te leren kennen
 experts op het gebied van MEN te ontmoeten en uw stem te laten horen

Als patiëntenorganisatie geeft dit congres u de gelegenheid om:
 uw organisatie en haar activiteiten onder de aandacht te brengen van medici en patiënten
 u op de hoogte te stellen van de nieuwste inzichten en deze door te geven aan uw achterban
 te netwerken met patiëntenorganisaties wereldwijd
 experts op het gebied van MEN te ontmoeten en uw stem te laten horen

Wat is er allemaal te doen?
Parallel aan het wetenschappelijk programma van het congres wordt op 30 
september (vrijdag) en 1 oktober (zaterdag) een speciaal symposium gehouden, 
gericht op patiënten en verpleegkundigen. Ook het wetenschappelijk programma 
biedt interessante lezingen en de gelegenheid uw stem te laten horen in 
interactieve sessies. Gedurende het congres is er een aparte ruimte beschikbaar 
waar patiënten, familie en patiëntenverenigingen elkaar kunnen ontmoeten. Hier 
is ruimte voor lotgenotencontact, nabespreking en verdere kennismaking. Voor 
patiëntenverenigingen die dit willen is er ruimte (materialen dienen zelf verzorgd 
te worden) beschikbaar om een stand neer te zetten. 



Onder het voorzitterschap van Prof. Dr. Valk (endocrinoloog) en Prof. Dr. Vriens 
(endocrien chirurg), zal in het congresprogramma de focus liggen op:

 nieuwe klinische ontwikkelingen en zorg innovaties
 klinisch onderzoek van het hoogste niveau
 basaal wetenschappelijk onderzoek naar MEN-gerelateerde tumoren
 opzetten en uitbreiden van internationale initiatieven voor innovatieve 

patiëntgerichte zorg en onderzoek
 een platform bieden voor patiënten, patiëntenorganisaties, clinici en  

wetenschappers

Onderwerpen die aan bod komen op het symposium voor patiënten en  
verpleegkundigen:

 begeleiding van mensen met een erfelijke aandoening
 nucleaire geneeskunde bij onderzoeken en behandeling
 zorg rondom somatostatine analoga en doelgerichte therapie
 van wetenschappelijk onderzoek naar praktijk - interactieve sessie
 organisatie van zorg in verschillende landen
 introductie over VHL en erfelijke paragangliomen
 oncologische revalidatie
 MEN syndroom en hypocortisolisme (gebrek aan bijnierhormoon)
 kinderen en het MEN syndroom 
 patiëntenorganisaties in verschillende landen
 nieuws in de behandeling van MEN1
 nieuws in de behandeling van MEN2a/MEN2b
 hoogtepunten van het wetenschappelijk programma

sociaal programma voor patiënten en 
patiëntenorganisaties
Tijdens diners op donderdag en vrijdag is er volop gelegenheid voor lotgenoten-
contact en netwerken. Op zaterdagmiddag wordt u door de Belangengroep MEN 
een lunch en culturele activiteit in Utrecht aangeboden. Dit biedt volop gelegenheid 
voor lotgenotencontact en netwerken terwijl u de mooie stad Utrecht ontdekt.

taal
De voertaal tijdens het congres is Engels. Afhankelijk van het aantal deelnemers 
zal de mogelijkheid van simultane vertaling door professionele tolken onderzocht 
worden. 

registratie
U kunt zich via de WorldMEN 2016 congres website registeren voor zowel het 
congres als voor de sociale activiteiten. Mocht u dat willen, dan kunt u ook een 
hotel boeken via deze website. 

Voor meer informatie zie: http://worldmen2016.org/

Bij vragen over WorldMEN2016 
kunt u contact opnemen met 
het Congres Secretariaat: 

Congress by design
Postbus 77
3480 DB Harmelen
Nederland
Tel. + 31 88 0898101
Fax +31 88 0898109
worldmen@congressbydesign.com


