
 

WUGIC Nieuwsbrief #8 – juni 2016 

Geachte collega, voor u ligt de 8e nieuwsbrief van de werkgroep Upper GI chirurgie (WUGIC). Hierin 

vindt u het laatste nieuws van de WUGIC.    

 

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. U kunt zich aanmelden ter plekke of via http://www.eaes2016.eu/ 

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 Closure 

 

Symposium “It is time to individualize multimodality treatment for esophageal cancer”. 

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”. Tijdens dit symposium zullen state-of-the-art behandelstrategieën en verwachtingen ten 

aanzien van geïndividualiseerde behandeling van oesophaguscarcinoom bediscussieerd worden door 

(inter-)nationale experts. In de bijlage vindt u de flyer van het symposium. U kunt zich aanmelden via 

www.esophagealcancer.nl 

 

WUGIC Symposium tijdens NVGE najaarsdag 6 oktober  

Tijdens de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging van Gastro-Enterologie zal de werkgroep 

Upper GI chirurgie een symposium verzorgen. In dit symposium staat de behandeling van chirurgische 

en MDL complicaties centraal. Een gedetailleerd programma ontvangt u in een latere nieuwsbrief. Op 

de website www.nvge.nl vindt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor het congres.  

 

Update website www.uppergichirurgie.nl 

Onze website heeft recent een update ondergaan. Met name de wetenschap pagina is bijgewerkt. Hier 

kunt u nu informatie vinden van nog meer chirurgische Upper GI trials. Via de website kunt u zich ook 

aanmelden als nieuw lid. Zo komt u in de mailinglist van de WUGIC en blijft u op de hoogte van het 

laatste WUGIC nieuws.  

 

http://www.eaes2016.eu/
http://www.esophagealcancer.nl/
http://www.nvge.nl/
http://www.uppergichirurgie.nl/
http://www.eaes-eur.org/


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 ICAN trial (minimaal invasieve resectie met cervicale anastomose en minimaal invasieve 

resectie intra-thoracale anastomose) is recent van start gegaan in het Canisius-Wilhelmina 

Ziekenhuis, VUmc, en Catherina Ziekenhuis. Binnenkort zullen ook het Elisabeth-Tweesteden 

Ziekenhuis en Ziekenhuis Groep Twente gaan participeren in de studie. 

 de LOGICA trial (open maagresectie vs. laparoscopische maagresectie) heeft op dit moment 37 

inclusies. Recent zijn het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis en het Gelre Ziekenhuis toegevoegd 

aan de LOGICA studiegroep. 

 zowel de MANTA studie (RCT waarin de Toupet fundoplicatie vergeleken wordt met 180 graden 

anterieure fundoplicatie voor GORZ) als de PRIME trial (primaire correctie van paraoesofageale 

hernia vergeleken wordt met een mesh repair) hebben alle benodigde patiënten geïncludeerd. 

 de NODE trial (safety en feasibility van een thoraco-laparoscoische oesophagusresectie 

gecombineerd met een 3-velslymfklierdissectie na chemo-radiatie volgens CROSS) heeft op dit 

moment 6 inclusies (totaal 20 inclusies). 

 de NUTRIENT II trial (vroeg oraal voeden vs. verlaat oraal voeden na slokdarmresectie met intra-

thoracale naad) loopt momenteel in het Catherina Ziekenhuis en Ziekenhuis Groep Twente. Er zijn 

op dit moment 25 van de 148 patiënten geïncludeerd).  

 de PERFECT studie (RCT: 12 weken beweegprogramma o.l.v. fysiotherapeut vs. standaardzorg 

postoperatief na slokdarmresectie) heeft 42 geïncludeerde patiënten. 

 de PREPARE studie (effect van ademspiertraining voorafgaand aan slokdarmresectie op het aantal 

longontsteking postoperatief) heeft recent zijn laatste patiënt geïncludeerd. De eindmeeting zal 

13 juni plaatsvinden (informatie via k.valkenet@umcutrecht.nl). 

 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 155 (van de benodigde 215) patiënten 

geïncludeerd. Het totale aantal inclusies is uitgebreid van 120 naar 215 na aanpassing van het 

biopsieprotocol (toepassen van bite-on-bite biopten).  

 de ROBOT trial (robot-assisted thoraco-laparoscopische oesophagectomie vs open trans thoracale 

oesophagectomie) zijn 109 van de benodigde 112 patiënten geïncludeerd.  

 de STOMACH trial (open maagresectie vs. laparoscopische maagresectie) heeft 41 van de 

benodigde 168 patiënten geïncludeerd. De trial is inmiddels in 10 deelnemende nationale en 

internationale centra open voor inclusie. Binnenkort zullen nog enkele centra gaan participeren in 

deze studie. 

 

CRITICS trial 

Recent zijn tijdens de ASCO de eerste resultaten van de CRITICS trial (RCT, na neo-adjuvant 

chemotherapie gevolgd door maagresectie werden patiënten gerandomiseerd voor chemotherapie of 

chemoradiotherapie) gepresenteerd. De belangrijkste conclusies van de CRITICS trial zijn dat patiënten 

na in opzet curatieve resectie van maagcarcinoom gevolgd door of chemotherapie of 

chemoradiotherapie gelijke overall survival en progression-free survival hadden. In het bijgevoegde 

PDF vindt u een kort overzicht van de resultaten. 

  

mailto:k.valkenet@umcutrecht.nl


Congresagenda 2016 

2016 

congres datum website locatie 

EAES 15 - 18 juni www.eaes-eur.org Amsterdam 

EAES - WUGIC satelitte symposium  17-juni 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)  

 

http://www.uppergichirurgie.nl/
mailto:werkgroep@uppergichirurgie.nl

