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Werkgroep Upper GI chirurgie (WUGIC) - Nieuwsbrief #1
De werkgroep Upper GI Chirurgie (WUGIC) van de Nederlandse Vereniging
voor Heelkunde werd in 2013 opgericht onder auspiciën van de Nederlandse
Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC) en Nederlandse
Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO). Zij heeft tot doel onderwijs,
patiëntenzorg, en wetenschap op het gebied van aandoeningen van de
bovenste tractus digestivus te bevorderen. Lees meer

Werkgroep
Het bestuur bestaat uit prof. dr. R. van Hillegersberg (voorzitter), dr. M.I. van
Berge Henegouwen (lid), dr. E.J. Hazebroek (lid), dr. B.P.L. Wijnhoven (lid), dr.
J.W. van Sandick (lid), dr. G.A.P. Nieuwenhuijzen (lid), dr. J.W. van den Berg
(assistent lid).
v.l.n.r. J.W. van den Berg, B.P.L. Wijnhoven, J.W. van Sandick, M.I. van Berge
Henegouwen, R. van Hillegersberg, G.A.P. Nieuwenhuizen, E.J. Hazebroek.

Website

Nieuwsbrief

Vanaf begin november is de
website www.uppergichirurgie.nl
online. Het is een informatieve
website waarin u onder andere
actuele informatie over onze
werkgroep, onderzoek en een
congresagenda vindt. Er is de
mogelijkheid om op de website
lopende gerandomiseerde
multicenter trials te tonen.
Hiervoor verwijs ik u naar de
website of u kunt mailen naar
werkgroep@uppergichirurgie.nl

De WUGIC zal u een aantal keren
per jaar middels een nieuwsbrief
op de hoogte brengen van de
laatste ontwikkelingen en
komende activiteiten van de
WUGIC.

Meld je hier aan als lid van
de werkgroep

NVGE-WUGIC symposium
Op 9 oktober vond op het najaarscongres van de NVGE in Veldhoven het NVGICWUGIC symposium “behandeling van het maagcarcinoom” plaats. De huidige stand
van zaken van chirurgische behandelingstechnieken van het maagcarcinoom
kwamen aan de orde. Tevens werd diagnostiek en behandeling van het familiair
maagcarcinoom tegen het licht gehouden. Het symposium was druk bezocht en
werd door velen als een groot succes ervaren.

Komende activiteiten
Symposium
Tijdens de najaarsvergadering van de NVvH op 28 november a.s. zal de WUGIC
een symposium verzorgen. Aansluitend aan het thema van de najaarsvergadering
'van samen werken naar samenwerken' zullen wij het symposium getiteld
'dedicated teams in de Upper GI chirurgie' verzorgen. Het symposium zal
plaatsvinden van 08.30 tot 09.30 uur in zaal “de Copraloods”.

Algemene ledenvergadering
Tijdens de najaarsvergadering van de NVvH op 28 november a.s. zal de volgende
algemene ledenvergadering van de WUGIC plaatsvinden. Deze vergadering zal
o.a. in het teken staan van de richtlijnen voor benigne Upper GI chirurgie. De
vergadering zal plaatsvinden van 09.30 tot 10.00 uur in zaal “de Meelzolder”.
Namens het bestuur van de werkgroep Upper GI chirurgie,
Jan Willem van den Berg, assistent lid
Richard van Hillegersberg, voorzitter

