WUGIC Nieuwsbrief #11 – Februari 2018
Geachte collega, voor u ligt de 10e nieuwsbrief van de werkgroep Upper GI chirurgie (WUGIC). Hierin
vindt u het laatste nieuws van de WUGIC.
Recente bijeenkomsten
Congres European Society for Diseases of the Esophagus, Utrecht
8 tot 10 november vond in Utrecht het ESDE congres plaats. Hoewel de naam doet vermoeden dat
het om een bijeenkomst gaat met alleen Europese gasten, was er sprake van een zeer internationale
vertegenwoordiging van pioniers op het gebied van slokdarmkanker.
Een aantal onderzoeksgroepen hebben de resultaten van belangrijke trials gepresenteerd.
Bijvoorbeeld de ROBOT trial en MIRO trial, welke de minimaal invasieve behandeling van
slokdarmkanker onderschrijven. De ergonomie en bewegingsvrijheid van het opereren met de robot
werd ook door andere sprekers onderschreven.
Een uitgebreid verslag kan ook online gevonden worden op www.upperGIchirurgie.nl

Najaarsdag Nederlandse Vereniging van Heelkunde, Amsterdam
Het Theater Amsterdam vormde op 24 november het toneel voor de najaarsdag van de NvvH. Deze
feestelijke lustrum editie stond in het teken van kunst en heelkunde. Denk hierbij aan de krachtige
observatie van schilderkunst en fotografie en de patiënt. Denk aan de anatomie van danskunst en
het effect van muziek op zowel het operatieteam als het herstel van de patiënt.

Promotie en symposium
5 februari verdedigde Hylke Brenkman zijn proefschrift “Minimally invasive surgery for gastric
cancer” verdedigen in het UMCU, te Utrecht. Voorafgaand aan de promotie werd het symposium
“Gastric Cancer” georganiseerd, met vooraanstaande sprekers, zoals prof. Woo Jin Hyung. Hij deelde
zijn ervaringen delen op het gebied van minimaal invasieve (robot-geassisteerde) maagresecties,
intra-operatieve beeldvorming en lymfeklierdissectie. Nogmaals proficiat dr. Brenkman.
Aankomende bijeenkomsten
Bijeenkomst werkgroep Upper GI chirurgie
De werkgroep upper GI chirurgie nodigt u van harte uit om op 11 en 12 maart deel te nemen aan de
Upper GI bijeenkomst.
De afgelopen jaren zijn er veel mooie initiatieven en ideeën gestart vanuit vele enthousiaste
behandelcentra. Internationaal worden de Nederlandse studies geroemd! De veelheid van
initiatieven kan echter ook leiden tot overlap en zelfs concurrerende initiatieven. Een goede
samenwerking en coördinatie is noodzakelijk om de kwaliteit te waarborgen.
Op zondag 11 maart komen we samen voor een diner en korte voorbespreking. Op maandag 12
maart wordt er vergaderd over de verschillende onderwerpen.
We zouden graag een landelijke samenwerking zien en verzoeken dan ook aan alle klinieken die
maag- of slokdarmkanker behandelen om één of twee afgevaardigden te sturen.
Aanmelden kan via j.bal@heelkunde.nl. We zien u graag 11 en 12 maart.
Chirurgendagen 2018
Tijdens de chirurgendagen zal weer een algemene ledenvergadering georganiseerd worden. De
werkgroep heeft tevens ruimte in het programma gevraagd om belangrijke trails op het gebied van
upper GI chirurgie te bespreken. Verdere informatie volgt. Wij houden u op de hoogte.
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.
Bent u bezig een nieuw onderzoek op te zetten? Bent u bezig met een trial, maar staat deze nog niet
op onze website? Laat het ons weten via mail (werkgroep@uppergichirurgie.nl) dan zorgen wij dat
uw informatie op de website komt.
Congresagenda 2018
Bijgevoegd vindt U een overzicht van aankomende congressen en symposia in zowel binnen en
buitenland. Mist U een bijeenkomst in onderstaande lijst? Wij verzoeken u om mogelijk interessante
bijeenkomsten aan te melden via de e-mail (werkgroep@uppergichirurgie.nl).

Congresagenda 2018
Congres

Datum

Website

Locatie

WUGIC bijeenkomst

11-12 Mrt

uppergichirurgie.nl

Utrecht

Digestive Disease Days (voorheen Voorjaarsvergadering NVGE)

22 - 23 Mrt

www.nvge.nl

Veldhoven, NL

NVvH Chirurgendagen

24 - 25 Mei

chirurgendagen.nl

Veldhoven, NL

ASCO annual meeting

1 - 5 Juni

am.asco.org

Chicago, VS

Digestive Disease Week 2018

2 - 5 Juni

www.ddw.org

Washington, DC, VS

European Gastric Cancer Congress

7 - 8 juni

www.egcc2018.org

Leiden, NL

DICA congres 2018

21 Juni

dicacongres.nl

Amsterdam, NL

International Society for Diseases of the Esophagus

16 - 19 Sept

isde.net

Wenen, AUS

Digestive Disease Days (NVGE najaarscongres)

5 - 6 Okt

www.nvge.nl

Veldhoven, NL

ESMO 19 th world Congress of gastrointestinal cancers

19 – 23 Oct

worldgicancer.com

Munchen, DE

25rd UEG Week

20 - 24 Okt

www.ueg.eu

Wenen, AUS

Namens het bestuur van de werkgroep Upper GI chirurgie,
Jennifer Straatman, 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)

