WUGIC Nieuwsbrief #3 – mei 2015
Geachte collega, voor u ligt de 3e nieuwsbrief van de werkgroep Upper GI chirurgie (WUGIC). Hierin
staat informatie over de WUGIC activiteiten tijdens de komende Chirurgendagen (28 en 29 mei).
Tevens vindt u hierin het laatste nieuws van de WUGIC.
Symposium Chirurgendagen
Tijdens de komende chirurgendagen zal op donderdag 28 mei de WUGIC een symposium verzorgen.
Aansluitend aan het thema van de najaarsvergadering ‘de oudere patiënt’ zal de WUGIC het
symposium getiteld ‘de oudere patiënt met oesophagus-maag pathologie’ verzorgen. Het symposium
zal plaatsvinden van 13.00 – 14.00 uur in zaal 80/81.
Algemene ledenvergadering
Aansluitend aan het symposium zal de algemene ledenvergadering van de WUGIC plaatsvinden
(donderdag 28 mei, van 15.30u tot 16.30u in zaal 80/81). U bent allen van harte uitgenodigd om deze
vergadering bij te wonen.
Voordrachten Chirurgendagen
Aansluitend aan de algemene ledenvergadering zal in zaal 80/81 van 16.30u tot 17.30 de sessie
upper GI/ Oesophagus/ Maag (2) plaatsvinden.
Website
Op onze website www.uppergichirurgie.nl vindt u actuele informatie over onze werkgroep,
onderzoek, en een congresagenda. Er is de mogelijkheid om op de website lopende gerandomiseerde
multicenter trials te tonen. Recent is bijvoorbeeld de STOMACH trial op de website toegevoegd.
WUGIC leden aanmelden via website
Nieuwe leden kunnen zich ook aanmelden via de website www.uppergichirurgie.nl. Zo komt u in de
mailinglist van de WUGIC en blijft u op de hoogte van het laatste WUGIC nieuws.

Nieuws
WUGIC symposium tijdens najaarsvergadering NVGE
Op 8 oktober zal tijdens de NVGE najaarsvergadering een WUGIC symposium verzorgd worden.
Hierover ontvangt u binnenkort een programma.
DUCG studiedag
Op 23 juni 2015 zal in Utrecht weer een studie-avond van de Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG)
plaatsvinden. U kunt zich aanmelden via de nieuwe website van de DUCG, www.ducg.nl.

ESDE 2017
Het congres van de “European Society for diseases of the Esophagus” zal in 2017 georganiseerd gaan
worden in Utrecht.
ESDE
De European Society for diseases of the Esophagus biedt jonge onderzoekers en AIOS de kans om
onder begeleiding van de ESDE een (internationaal) research project op te starten en uit te voeren.
Voor meer informatie verwijs ik u naar www.uppergichirurgie.nl/wetenschap/ESDE . De deadline is
31 augustus.

Klinische trials
Hieronder vindt u een korte update over klinische trials van dit moment. Hiervoor verwijs ik u ook
naar de website van de WUGIC (www.uppergichirurgie.nl).
De LOGICA trial is een prospectieve, gerandomiseerde trial waarbij de open maagresectie wordt
vergeleken met de laparoscopische maagresectie bij patiënten met maagcarcinoom. In totaal zijn er
3 van de benodigde 210 patiënten geïncludeerd. De trial is op dit moment alleen in het UCMU nog
open voor inclusie. Het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven heeft recent de initiatievisite gehad en zal
binnenkort beginnen met includeren. Binnenkort wordt een amendement bij de METC ingediend om
ook AMC, Erasmus MC, Meander Mc, Rijnstate, Ziekenhuisgroep Twente (Almelo), Orbis Medisch
Centrum (Sittard), en VUMC toe te voegen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Maarten
Seesing (M.F.J.Seesing@umcutrecht.nl ), Hylke Brenkman (H.J.F.Brenkman@umcutrecht.nl), 088 755
8074, of www.logicatrial.nl.
In de ROBOT trial wordt de robot-assisted thoraco-laparoscopische oesophagectomie vergeleken
met de open trans thoracale oesophagectomie. Deze gerandomiseerde studie loopt in het UMCU. In
totaal zijn er 88 van de benodigde 112 patiënten geïncludeerd.
De preSANO trial is een diagnostisch pilotonderzoek om de nauwkeurigheid te bepalen waarmee bij
patiënten met oesophaguscarcinoom na voorbehandeling met chemoradiotherapie eventuele
tumorresidu klinisch voorspeld kan worden, voorafgaand aan chirurgie. Er zijn 5 participerende
centra in deze trial (Erasmus MC, AMC, UMCU, Atrium MC, Catharina Ziekenhuis). In totaal zijn er 91
patiënten geïncludeerd. Voor meer informatie: Bo Noordman (b.noordman@erasmusmc.nl), 0107038813, www.presano.nl.
De STOMACH trial is een Europese prospectieve, gerandomiseerde trial waarbij de open
maagresectie wordt vergeleken met de laparoscopische maagresectie. In totaal zijn er 7 van de
benodigde 168 patiënten geïncludeerd. De trial is in 4 centra open voor inclusie, namelijk VUMC, en
3 Spaanse ziekenhuizen (Bilbao, Cadiz, en Santiago de Compostella). In 6 andere ziekenhuizen,
namelijk AMC, AVL, en 4 Europese Ziekenhuizen (Dresden(D), Offenbach(D), Manchester (UK), en
Madrid (ES)), is de METC aanvraag vergevorderd of al goedgekeurd. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Jennifer Straatman (je.straatman@vumc.nl) of Nicole van der Wielen
(ni.vanderwielen@vumc.nl), 020-4443529, (www.stomach-trial.com).
Recent is in het UMCU ook de Node studie van start gegaan. In deze feasibility studie wordt de safety
en feasibility van een thoraco-laparoscopische oesophagectomie gecombineerd met een 3-velds
lymfeklierdissectie beoordeeld. Op dit moment zijn 2 van de in totaal 20 benodigde patiënten
geïncludeerd. De trial vindt plaats in het UMCU. Andere centra worden uitgenodigd om patiënten te

verwijzen indien er sprake is van resectabel slokdarmcarcinoom met bewezen halskliermetastasen.
Voor meer informatie: Sylvia van der Horst (shorst2@umcutrecht.nl), 088-7558074.

Congresagenda 2015
Op onze website vindt u een gedetailleerde overzicht van nationale en internationale Upper GI
Chirurgie congressen en symposia in 2015.
locatie

website

Digestive Disease Week 2015

datum
16 - 19 mei

Washington, DC

www.ddw.org

NVvH Chirurgendagen

28 - 29 mei

Veldhoven

www.chirurgendagen.nl

ASCO annual meeting

29 mei - 2 juni

Chicago, illinois

am.asco.org/

EAES Congres 2015

3 – 6 juni

Boekarest

www.eaes.eu

11th International Gastric Cancer Congress

4 - 6 juni

Sao Paulo

11igcc.com.br

DICA congres 2015

11 - 12 juni

Amsterdam

dicacongres.nl

world Congress of gastrointestinal cancers

1 - 4 juli

Barcelona

worldgicancer.com

13th world congress of OESO

31 aug - 3 sept

Monaco

www.oeso.org

NVGE najaarscongres

8 - 9 oktober

Veldhoven

www.nvge.nl

23rd UEG Week

24 - 28 oktober Barcelona
5 - 6 november Rotterdam

www.ueg.eu

5 - 7 november Stockholm
27 november

esde2015.com

congres

NVGIC “Final summit”
ESDE
NVvH najaarsdag

www.nvgic.nl
www.chirurgendagen.nl

Namens het bestuur van de werkgroep Upper GI chirurgie,
Jan Willem van den Berg, assistent lid
Richard van Hillegersberg, voorzitter

Voor uw eigen bijdrage aan de nieuwsbrief, website of commentaar kunt u terecht op onderstaand
emailadres.
Website: www.uppergichirurgie.nl
email: werkgroep@uppergichirurgie.nl

