• Doelgroep: Leden van NVGIC/NVCO
• Onderwerp
• Minimaal Invasieve Upper GI Chirurgie

Agenda
• Onderwerp
• Minimaal Invasieve Upper GI Chirurgie
•
•
•
•
•
•

19.00 Opening
19.10 Introductie: doelen Upper GI werkgroep
20.30 Voorstel commissies
21.00 Update minimaal invasieve chirurgie
21.30 Rondvraag
22.00 Sluiting en plannen volgende bijeenkomst
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Doelen werkgroep Upper GI
• Het bevorderen van kwaliteit chirurgische interventies ten
behoeven van ziekten van de bovenste tractus digestivus.
• Hat faciliteren van de opleiding in de chirurgie van de bovenste
tractus digestivus
• Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied
• Afvaardigen van leden in de DOCG en DUCA
• Het bevorderen van contacten met binnen en buitenlandse
verenigingen met een vergelijkbare interesse.

Functioneren werkgroep Upper GI
participatie landelijke richtlijnontwikkeling;
participatie in het onderwijs (CASH);
organiseren nascholing;
organisatie van de audit;
participatie in het jaarlijkse indicatoren-overleg van de
Commissie Uitkomst van Zorg;
• gemandateerde afvaardiging in multidisciplinaire
groepen;
• contacten met de specifieke patiëntenvereniging;
• bevorderen van gezamenlijk wetenschappelijk
onderzoek.
•
•
•
•
•

Huishoudelijk reglement
•

Lid van de Nederlandse werkgroep UpperGI kunnen zijn: leden van de
Nederlandse vereniging van heelkunde, die beroepsmatig betrokken zijn of
belangstelling hebben voor bovenste tractus digestivus

•

De werkgroep is ontstaan uit een initiatief dat gedragen wordt door de besturen van de
Nederlandse ver v chirurgische oncologie als ook van de Nederlandse ver v gastrointestinale chirurgie.

•

Er wordt naar gestreefd om 1 x per jaar tijdens een van de vergaderingen van de
Nederlandse vereniging van heelkunde een sessie te hebben voor wetenschappelijke
rapportage.

•

Er wordt 2x per jaar een bestuursoverleg gepland en 1-2x per jaar tijdens de
verenigingsdagen van de Nederlandse ver v Heelkunde een vergadering met de leden.
Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt die worden rondgezonden aan de
leden.

•

Het bestuur bestaat1 lid uit de NVCO, 1 lid uit de NVGIC, 1 lid uit de DUCG en 1 lid uit de DUCA. De voorzitter moet gekozen
worden uit de twee subverenigingen, te weten NVCO of NVGIC, welke gekozen worden uit de leden, na voordracht uit het
bestuur.

•

Het bestuur heeft een zittingstermijn van 3 jaar met de mogelijkheid om deze termijn
eenmalig te verlengen.

•

Vooralsnog zijn aan het lidmaatschap geen kosten verbonden, indien er wordt besloten
tot het innen van lidmaatschapgelden dan zal een voorstel daartoe eerst aan de plenaire
vergadering ter goedkeuring moeten worden overlegd.

Bestuur Upper GI werkgroep
•

R. van Hillegersberg, NVGIC / NVCO, voorzitter

•

M.I. van Berge Henegouwen, NVGIC, Wetenschapscommissie

•

G. Nieuwenhuijzen, NVCO, Onderwijscommissie

•

J. van Sandick, NVCO, kwaliteit, gemandateerd lid DUCA / DGCG

•

B. Wijnhoven, NVCO, kwaliteit, gemandateerd lid DUCA/ DOCG

•

E.J. Hazebroek, NVGIC, Benigne Upper GI

