
Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie 
 
De Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie (NVGIC) heeft als doel 
de chirurgische patiëntenzorg, het onderwijs en de wetenschap op het gebied van 
ziekten van de tractus digestivus in breedste zin te bevorderen. Deze doelen worden 
nagestreefd in samenwerking met de werkgroepen van de NVGIC nl de werkgroep 
Leverchirurgie, de werkgroep Endoscopische Chirurgie, de werkgroep 
Coloprotocologie, de werkgroep Bariatrische chirurgie, de werkgroep 
Buikwandchirurgie en de recent opgerichte werkgroep UpperGI. Daarnaast is de 
NVGIC vertegenwoordigd in de Pancreascarcinoom onderzoeksgroep (DPCG) 
alsmede In het bestuur van de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA). De NVGIC 
telde in 2013 meer dan 650 leden. 
 
Bestuurssamenstelling 
Sinds het voorjaar van 2013 bestaat het bestuur uit  
Dr. M.I. van Berge Henegouwen (voorzitter), Dr. T.M. Karsten (secretaris), Dr. R.M. 
van Dam (penningmeester), Dr. J. Heisterkamp, (lid). Dr J. Ruurda ( lid), Dr. 
E.Hazebroek (lid), Dr. P. van Duijvendijk (lid) en Dr. H.C. van Santvoort 
(afgevaardigde VAGH - AIOS). 
 
Activiteiten 
Het afgelopen jaar stond in het teken van het 25-jarig bestaan van de NVGIC. Het 
thema van het 5e lustrum was: "Exploring borders in GI surgery”. 
Op 21 maart vond het eendaagse openingscongres: “Borders & customs in 
colorectal surgery” plaats tijdens en gezamenlijk met de NVGE voorjaarsdagen. Dit 
was een groot succes met meer dan 200 deelnemers. Nieuw waren hier de 
innovation rooms waarin de nieuwste industriële ontwikkelingen in de GE-chirurgie 
werden getoond. In juni werd per trein afgereisd naar Berlijn voor het thema-congres 
“Crossing borders in GI surgery”. Dit werd georganiseerd in samenwerking met de 
‘Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie’ DGAV in het 
hoofdkwartier van de Duitse chirurgen “het Virchow Langenbeck Haus” in Berlijn.  Er 
waren ongeveer 100 Nederlandse deelnemers en sprekers. Tijdens dit congres 
werden de highlights van Nederlands gastrointestinaal chirurgisch onderzoek 
gepresenteerd. Tevens werden naar aanleiding van een uitwisselingsprogramma 
voor Duitse en Nederlandse fellows de overeenkomsten en verschillen tussen de 
chirurgische culturen besproken gelegd. Het lustrumjaar werd afgesloten op 8 
november te Amsterdam met  eindcongres ‘Extremes in GI surgery’  op een extreme 
locatie nl. club AIR te Amsterdam. Op dit eindcongres werden twee ereleden van de 
NVGIC benoemd:  Prof. dr. M. Cuesta en Dr. M. Eeftinck Schattenkerk.  
Op de chirurgendagen was de NVGIC medeorganisator van een tweetal symposia. 
Daarnaast heeft de NVGIC zich het afgelopen jaar ingezet voor verdere ontwikkeling 
en het faciliteren van certificering en normering binnen de gastroIntestinale chirurgie. 
 
Onderwijs 
Eén van de belangrijkste verbeteringen in 2013 was het verder optimaliseren van 
onderwijs en opleiding voor AIOS chirurgie die zich differentiëren in de 
gastroIntestinale chirurgie. Het landelijk onderwijsprogramma voor de 5e 
en 6e jaars ‘GE-differentianten’ kreeg gestalte. Hiertoe werd de jaarlijkse 2-daagse 
cursus, ‘de differentianten-dagen’, met veel succes in Nunspeet georganiseerd. 
Tevens werd de samenwerking met de NVGE versterkt door het cursorisch onderwijs 



voor aios MDL op te nemen in het onderwijsprogramma voor de differentiatie 
gastrointestinale chirurgie. 
Het is het streven om in 2014 de NVGIC website vernieuwen.  
 
Dr. T. M .Karsten, secretaris NVGIC. 


