
Bästa Doktor,

Våra nederländska kollegor på Bristol Myers Squibb  
kommer arrangera ett virtuellt möte:

Interactive case discussions on treatment with  
immunotherapy of head and neck cancer

Datum: 23 november
Kl: 19.00 – 20.15

Bristol Myers Squibb Sverige har fått möjligheten att erbjuda även svenska läkare  
att delta i detta virtuella möte. Mötet kommer hållas på engelska. Nedan har du mer 
uppgifter om mötet och hur du kan anmäla dig till detta.

You can register for this event via the link below:
www.io-instituut.nl/harrington

We have prepared a compact educational program with 3 real-world cases that will  
be discussed by our multidisciplinary panel and invited speakers, and moderated by  
Prof. dr. Remco de Bree.

Invited speaker: 
Prof. dr. Kevin Harrington, Prof. of Biological Cancer Therapies and Head of the Division  
of Radiotherapy and Imaging, The Institute of Cancer Research, London, UK

The discussion will take you through the patient journey in the current changing treat-
ment landscape with some of the hurdles and challenges that reflects the daily clinical 
practice, including patient selection, tumor PD-L1 expression and response evaluation. 

We invite you to actively take part in this meeting and we will challenge you with inter- 
active voting! As it is a live event, you will be able to ask questions to the multidisciplinary 
panel and speakers yourself during the meeting. 

We look forward to an interesting, interactive live discussion with you!

On behalf of the program committee,

Prof. Remco de Bree, ENT/ head and neck surgeon, Head of the Department  
of Head and Neck Surgical Oncology, UMCU 
Dr. Lot Devriese, Medical oncologist, UMC Utrecht
Dr. Chantal Driessen, Medical oncologist, Radboud UMC

immunonkologi.se

Detta direktsända, virtuella möte är organiserat i samarbete med våra kollegor  
på Bristol Myers Squibb i Nederländerna. Mötet kommer hållas på engelska.

INBJUDAN TILL VIRTUELLT MÖTE:

Interactive case discussions on  
treatment with immunotherapy  
of head and neck cancer

Till läkare verksamma inom cancervård med kopia till verksamhetschef/huvudman och läkemedelskommittéer

 

 
 

Prof. dr. Kevin Harrington

http://www.io-instituut.nl/harrington


Program
19.00 Welcome and introduction by chairman,  

Prof. Remco de Bree, UMCU

19.05 Case discussion by Prof. Kevin Harrington  
‘Patient journey & patient selection’ 
– Including interactive voting and panel discussion

19.25 Case discussion by Prof. Carla van Herpen  
‘PD-L1 expression & tumor location’

 – Including interactive voting and panel discussion

19.45 Case discussion by Dr. Lot Devriese ‘Response evaluation’
 – Including interactive voting and panel discussion

20.05 Synopsis by chairman Prof. Remco de Bree, UMCU

20.15 Closure

Multidisciplinary panel:
– Prof. dr. Michiel van den Brekel, Head and Neck surgeon at Department of Head  

and Neck Oncology/ Surgery at NKI-AvL, and Prof. at Amsterdam Center for Language 
and Communication, University of Amsterdam

– Dr. Frank Hoebers, radiotherapist-oncologist at Maastro Clinic, MUMC+

Invited speakers:
– Prof. dr. Kevin Harrington, Prof. of Biological Cancer Therapies and Head of the  

Division of Radiotherapy and Imaging, The Institute of Cancer Research, London, UK
– Prof. dr. Carla van Herpen, Prof. of Rare Cancers and Head of the Department of  

Medical Oncology, Radboud UMC
– Dr. Lot Devriese, Medical oncologist, Head and neck oncology and early clinical  

research, UMC Utrecht
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I samband med din anmälan för deltagande i mötet, samlar Bristol-Myers Squibb Aktiebolag (”BMS”) in nedanstående personuppgifter för att hantera ditt deltagande på 
mötet samt att utvärdera och förbättra våra aktiviteter. Genom att fylla i och underteckna formuläret medger du att dina personuppgifter får behandlas av BMS för ovan 
nämnda syften. Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är förenligt med gällande lagar och regler. Sådant medgivande omfattar även övriga företag inom den 
koncern BMS tillhör, vilket kan innebära att dina personuppgifter överförs till ett tredjeland i enlighet med våra Bindande företagsbestämmelser som du kan läsa här: https://
www.bms.com/assets/bms/us/en-us/pdf/binding-corporate-rules.pdf. Medgivandet omfattar även överföring till noggrant utvalda leverantörer som BMS använder sig av i 
samband med möten. Du har rätt att återkalla ditt medgivande, invända mot eller begränsa BMS behandling av dina personuppgifter, få information om vilka av dina per-
sonuppgifter vi behandlar, begära en kopia av dina personuppgifter, rätt att få personuppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt 
och få dem korrigerade eller raderade genom att kontakta BMS. Personuppgiftsansvarig: Bristol Myers Squibb Aktiebolag, organisationsnummer 556092-9886, Box 1172, 171 
23 Solna. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud för EU på EUDPO@BMS.com för att utöva de dataskyddsrättigheter du kan ha eller om du har funderingar eller frågor kring 
hur dina personuppgifter hanteras av BMS. Om du har klagomål kan du även vända dig till Datainspektionen i Sverige eller till tillsynsmyndigheten där du bor eller arbetar. 

Till läkare verksamma inom cancervård med kopia till verksamhetschef/huvudman och läkemedelskommittéer

Prof. dr. Kevin Harrington

http://www.io-instituut.nl/harrington

