WUGIC Nieuwsbrief #7 –mei 2016
Geachte collega, voor u ligt de 7e nieuwsbrief van de werkgroep Upper GI chirurgie (WUGIC). Hierin
vindt u het laatste nieuws van de WUGIC.
Algemene ledenvergadering chirurgendagen 2016
Tijdens de aanstaande chirurgendagen zal de algemene ledenvergadering van de werkgroep Upper GI
chirurgie plaatsvinden: vrijdag 20 mei, 12.00 – 13.00 uur in de Baroniezaal. Wij hopen u allen te mogen
begroeten tijdens deze vergadering.
LOGICA trial Meeting chirurgendagen 2016
Tijdens de aanstaande chirurgendagen zal op vrijdag 20 mei van 08.30 tot 09.30 uur in de
Baroniezaal een LOGICA trial meeting plaatsvinden. U bent allen van harte uitgenodigd om deze
meeting bij te wonen.
WUGIC Symposium EAES 2016
Op vrijdag 17 juni 2016 zal de WUGIC tijdens de EAES 2016 in Amsterdam een symposium verzorgen.
Onderwerp van dit symposium is “laparoscopic surgery for gastric cancer”. Tijdens dit symposium zal
prof. dr. Hyung Ho Kim, upper GI chirurg in Seoul (Korea) en voormalig voorzitter van de Koreaanse
KLASS groep, een lezing verzorgen.
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Afb. 2, Seoul National University Bundang
Hospital

Afb. 3. Links zittend prof H.H. Kim tijdens
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Programma WUGIC symposium EAES – 17 juni 2016
12.40 - 12.45 Opening
12.45 - 13.10 Laparoscopic gastrectomy: promises and pitfalls learned from KLASS trials
prof. dr. H.H. Kim, Seoul National University Bundang Hospital, Seoul, Korea
13.10 - 13.35 Entry of laparoscopic gastrectomy in the Netherlands (STOMACH/ LOGICA)
Prof. van Hillegersberg, University Medical Center Utrecht, Utrecht, the Netherlands
& prof. dr. van der Peet, VU medical Center, Amsterdam, the Netherlands
13.35 - 13.40 Afsluiting

Aankondiging internationaal symposium
Op 8 en 9 september verzorgt de multidisciplenaire slokdarmresearch groep van het UMC Utrecht een
international symposium getiteld “It is time to individualize multimodality treatment for esophageal
cancer”. Op de website www.esophagealcancer.nl kunt u terecht voor meer informatie.
Klinische trials
In de volgende nieuwsbrief volgt een nieuwe update volgen van lopende klinische trials. Aan iedereen
het verzoek om trials (maligne en benigne upper GI) via onze website of email aan te melden.
Website
Op onze website www.uppergichirurgie.nl vindt u actuele informatie over onze werkgroep, onderzoek,
en een congresagenda. Er is de mogelijkheid u als nieuw lid aan te melden via de website. Zo komt u
in de mailinglist van de WUGIC en blijft u op de hoogte van het laatste WUGIC nieuws.

Congresagenda 2016
2016
congres

datum

website

locatie

NVvH Chirurgendagen

19 - 20 mei

chirurgendagen.nl

Veldhoven

ASCO annual meeting

3 - 7 juni

am.asco.org/

Chicago

EAES

15 - 18 juni

www.eaes-eur.org

Amsterdam

EAES - WUGIC satelitte symposium

17-jun

uppergichirurgie.nl

Amsterdam

DICA congres 2016

16 - 17 juni

dicacongres.nl

Amsterdam

world Congress of gastrointestinal cancers

29 jun - 2 Jul

worldgicancer.com

Barcelona, Spanje

ISDE

19 - 21 sept

www.isde.net

Singapore, Maleisië

NVGE najaarscongres

6- 7 okt

www.nvge.nl

Veldhoven

24rd UEG Week

15 - 19 okt

www.ueg.eu

Wenen, Oostenrijk

ESDE

1 – 3 dec

www.esde2016.com

München

NVvH najaarsdag

25-nov

chirurgendagen.nl

volgt

ESDE

8 – 10 nov 2017

Utrecht

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)

