WUGIC Nieuwsbrief #10 – Mei 2017
Geachte collega, voor u ligt de 10e nieuwsbrief van de werkgroep Upper GI chirurgie (WUGIC). Hierin
vindt u het laatste nieuws van de WUGIC.
International Gastric Cancer Congress 2017, Beijing
20 tot 23 april vond het IGC congres plaats in Beijing. Er was sprake van een goede
vertegenwoordiging vanuit Nederland, zoals te zien op onderstaande foto. Onderzoeker Hylke
Brenkman van het UMCU mocht 2 prijzen in ontvangst nemen, de ‘best oral presentation award’ en
de ‘young investigator award’. Gefeliciteerd Hylke met deze mooie prestatie.

Algemene ledenvergadering chirurgendagen 2017
Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de werkgroep Upper GI chirurgie.
Deze vergadering zal plaatsvinden tijdens de aanstaande chirurgendagen op vrijdag 12 mei, 12.35 –
13.35 uur in de Genderzaal. Wij hopen u allen te mogen begroeten tijdens deze vergadering. De
agendapunten vindt U in de bijlage.
LOGICA trial meeting chirurgendagen 2017
Eveneens tijdens de aanstaande chirurgendagen zal op vrijdag 12 mei van 08.30 tot 09.30 uur in de
Baroniezaal een LOGICA trial meeting plaatsvinden. Tijdens deze bespreking zal een update gegeven
worden van de studie en worden recente onderzoeksresultaten van de LOGICA groep gepresenteerd.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze meeting bij te wonen.

Klinische trials
Graag geven wij in de volgende nieuwsbrief een update van lopende klinische trials. Wij verzoeken u
om informatie ten aanzien van lopende studies omtrent benigne en maligne upper GI pathologie via
de website of email (werkgroep@uppergichirurgie.nl) 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 2017
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 2017
Congres

Datum

Website

Locatie

Digestive Disease Week 2017

6 - 9 Mei

www.ddw.org

Chicago, IL, VS

NVvH Chirurgendagen

11 - 12 Mei

chirurgendagen.nl

Veldhoven

ASCO annual meeting

2 - 6 Juni

am.asco.org/

Chicago

DICA congres 2017

8 - 9 Juni

dicacongres.nl

Amsterdam

ESMO 19 th world Congress of gastrointestinal cancers

28 jJni - 1 Juli

worldgicancer.com

Barcelona, Spanje

DUCG symposium
th
14 world conference global perspectives in esophageal
disease
NVGE najaarscongres

6 Juli

www.ducg.nl

Utrecht

2 - 5 Sept

www.oeso.org

Geneve, Zwitserland

5 - 6 Okt

www.nvge.nl

Veldhoven

25rd UEG Week

28 Okt - 1 Nov

www.ueg.eu

Barcelona, Spanje

NVvH najaarsdag

24-Nov

chirurgendagen.nl

volgt

ESDE

8 - 10 Dec

www.esde2017.com

Utrecht

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)

