WUGIC Nieuwsbrief #4 – juni 2015
Geachte collega, voor u ligt de 4e nieuwsbrief van de werkgroep Upper GI chirurgie (WUGIC). Hierin
vindt u het laatste nieuws van de WUGIC alsmede een update over lopende klinische trials.
Symposium Chirurgendagen
Op 28 mei vond tijdens de NVvH chirurgendagen werd het WUGIC symposium ‘de oudere patiënt met
oesophagus-maag pathologie’ plaats. Hierin werd inzicht gegeven over de knelpunten in de
behandeling van de oudere patiënt met slokdarm-maagkanker. Tevens werd er een presentatie
gegeven over de chirurgische behandeling van een oudere patiënt met een intra-thoracale maag. Het
symposium was zeer goed bezocht.
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 een aantal klinische trials van dit moment. Voor meer
informatie over de trials (o.a. contactgegevens hoofdonderzoekers) verwijs ik u naar de website
(www.uppergichirurgie.nl).

De LOGICA trial (open maagresectie vs. laparoscopische maagresectie bij maagcarcinoom) heeft op dit
moment 3 van de benodigde 210 inclusies. Behalve het UMCU zullen na goedkeuring van METC
aanvragen binnenkort ook AMC, Catherina Ziekenhuis, Erasmus MC, Meander MC, Rijnstate,
Ziekenhuisgroep Twente (Almelo), Orbis Medisch Centrum (Sittard), en VUMC gaan participeren.
In de ROBOT trial (robot-assisted thoraco-laparoscopische oesophagectomie vs open trans thoracale
oesophagectomie) zijn 88 van de benodigde 112 patiënten geïncludeerd.
De preSANO trial (pilotonderzoek naar de nauwkeurigheid waarmee bij patiënten met
oesophaguscarcinoom na voorbehandeling met chemoradiotherapie eventuele tumorresidu klinisch
voorspeld kan worden) heeft op dit moment 97 patiënten geïncludeerd.
De STOMACH trial (open maagresectie vs. laparoscopische maagresectie bij maagcarcinoom) heeft 8
van de benodigde 168 patiënten geïncludeerd. De trial is in 4 centra open voor inclusie (VUMC, Bilbao,
Cádiz, en Santiago de Compostella). In 6 andere Nederlandse en Europese ziekenhuizen zal na
goedkeuring van de METC de studie binnenkort ook van start gaan.
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.

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

website

DICA congres 2015

datum
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
Hilversum

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 op onze website
(www.uppergichirurgie.nl) of via ons emailadres (werkgroep@uppergichirurgie.nl)

