WUGIC Nieuwsbrief #5 – sept 2015
Geachte collega, voor u ligt de 5e nieuwsbrief van de werkgroep Upper GI chirurgie (WUGIC). Hierin
vindt u het laatste nieuws van de WUGIC en een update over lopende klinische trials.
WUGIC Symposium tijdens NVGE najaarsdag 8 oktober
Tijdens de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging van Gastro-Enterologie zal de
werkgroep Upper GI chirurgie een symposium verzorgen. In dit symposium staat behandeling van
benigne afwijkingen van de bovenste tractus digestivus zoals achalasie, refluxziekte en hiatus hernia
centraal. Hieronder vindt u een gedetailleerd programma. Op de website www.nvge.nl vindt u de
mogelijkheid om u in te schrijven voor het congres.
Programma WUGIC symposium NVGE najaarsdagen – 8 Oktober 2015
Nieuwe technieken voor benigne aandoeningen van de bovenste tractus digestivus
09.00 Endoluminale technieken voor refluxziekte: veelbelovend of is de hype voorbij?
Prof. Dr. N.D. Bouvy, chirurg, MUMC, Maastricht
09.15 Endostim®: rationale en eerste ervaringen
Dr. W.E. Hueting, chirurg, Alrijne Zorggroep, Leiden
09.30 Achalasie: Per-orale endoscopische myotomie (POEM): stand van zaken
Prof. Dr. P. Fockens, MDL arts, AMC, Amsterdam
09.45 Achalasie: Robot-geassisteerde Heller myotomie
Dr. J.P. Ruurda, chirurg, UMC Utrecht
10.30 Patiënt met refluxklachten: Hoe kijkt de huisarts er eigenlijk tegen aan?
Dr. W.A. Draaisma, chirurg, Meander MC, Amersfoort
10.45 Hoe gelukkig is de reflux patiënt met PPI's?
Dr. A.J. Bredenoord, MDL arts, AMC, Amsterdam
11.00 Effect van hiatus hernia correctie op chronische hoestklachten
Dr. V.B. Nieuwenhuijs, chirurg, Isala Klinieken, Zwolle
11.15 De oudere patiënt met een intrathoracale maag: watch & wait of opereren?
Dr. E.J. Hazebroek, chirurg, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
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. Tevens kunnen nieuwe leden kunnen zich ook aanmelden via de website.
Zo komt u in de mailinglist van de WUGIC en blijft u op de hoogte van het laatste WUGIC nieuws.

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 onze website.
De LOGICA trial (open maagresectie vs. laparoscopische maagresectie) heeft op dit moment 7
inclusies. De studie loopt inmiddels in het UMCU en het Catherina Ziekenhuis. Binnenkort zullen ook
andere centra (o.a. AMC, VUMC, Meander MC, Rijnstate, ZGT, Zuyderland MC) starten met
includeren.
In de ROBOT trial (robot-assisted thoraco-laparoscopische oesophagectomie vs open trans thoracale
oesophagectomie) zijn 95 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 118 (van de benodigde 120) patiënten geïncludeerd. In
de volgende nieuwsbrief meer nieuws over de preSANO en een mogelijke aanvullende studie hierop.
De STOMACH trial (open maagresectie vs. laparoscopische maagresectie) heeft 19 van de benodigde
168 patiënten geïncludeerd. De trial is inmiddels in alle 11 deelnemende centra open voor inclusie.

Congresagenda 2015
Op onze website vindt u een gedetailleerd overzicht van nationale en internationale Upper GI
Chirurgie congressen en symposia in 2015. In de volgende nieuwsbrief zal de agenda van 2016 te
vinden zijn.
congres
NVGE najaarscongres
23rd UEG Week
NVGIC “Final summit”
ESDE
NVvH najaarsdag

locatie

website

Veldhoven

www.nvge.nl

24 - 28 oktober Barcelona
5 - 6 november Rotterdam

www.ueg.eu

5 - 7 november Stockholm
27 november
Hilversum

esde2015.com

datum
8 - 9 oktober

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)

