Jaarverslag 2008
Een jaar na het tweede lustrumsymposium van de Sectie Experimentele Gastroenterologie
(SEG) vond dit jaar tijdens de voorjaarsvergadering de “First Dutch Experimental
Gastroenterology and Hepatology (DEGH) Meeting” plaats, een gemeenschappelijk initiatief
van de Sectie Basale Hepatologie van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie en de
Sectie Experimentele Gastroenterologie. Hiertoe was besloten teneinde het basaal onderzoek
binnen de maag-, darm- en leverziekten nog beter te profileren, de kruisbestuiving tussen
gerelateerde onderzoeksgebieden te bevorderen almede de kwaliteit van geselecteerde orale
en poster presentaties te ondersteunen. Daarnaast blijven de International Teaching Sessions
de podia voor presentatie van hoogwaardige translationeel onderzoek door vooraanstaande
onderzoeksleiders op het gebied van maag-darm-leverziekten. Het initiatief bleek een schot in
de roos. Van de in totaal 234 voor de voorjaarsvergadering van de NVGE ingediende
abstracts waren er maar liefst 72 voor de DEGH meeting. Ook voor de komende
voorjaarsmeeting in 2009 blijkt uit het record aantal ingezonden abstracts de interesse voor
deze DEGH meetings onverminderd groot. Om zoveel mogelijk inzenders de kans te geven
hun werk te presenteren, werden er voor het eerst in het bestaan van de SEG poster rounds
gehouden. Verder kregen ruim 20 personen de mogelijkheid hun werk als voordracht te
presenteren, en waren er voordrachten van een viertal invited speakers:
Prof. B. Staels (Lille, Frankrijk), die sprak over Nuclear receptors in the enterohepatic
circulation
Prof. R. Xavier (Boston, USA), die sprak over Pathogenesis of IBD;
Prof. I.N. Crispe (Rochester, USA), met een voordracht over Immune-regulation in the liver,
en
Prof. H. Witt (Berlin, Germany) die sprak over the Genetic basis of pancreatitis
De voordrachten mochten zich verheugen in een zeer grote belangstelling van niet alleen
basaal geïnteresseerde onderzoekers, en hetzelfde gold voor de postersessies.
De invited speakers verzorgden op vrijdagochtend een meet the professor breakfast sessie die
door een kleine groep geïnteresseerden werd bezocht maar inhoudelijk hoog werd
gewaardeerd.
De Abstractprijs voor de beste voordracht van de SEG ging naar M. van der Sluis (Erasmus
Medisch Centrum Rotterdam), voor haar voordracht, getiteld: Diminished epithelial
protection during post-natal development and suckling-weaning transition in Mucin 2
deficient mice.
De posterprijs werd toegekend aan Willemijn van Dop van de afdeling Gastroenterologie van
het AMC.
De eerste DEGH meeting mag kortom een groot succes worden genoemd en de scheidende
bestuursleden Hans Kusters (voorzitter) en Gerard Dijkstra (secretaris) hadden zich na twee
bestuurstermijnen geen beter afscheid kunnen wensen. Het huidig bestuur dankt hen dan ook
voor de inzet en vele initiatieven tijdens de afgelopen 6 jaar. De mede door hen geïnitieerde
formule zal dan ook een vervolg krijgen tijdens de voorjaarsvergadering 2009, en we hopen
door het uitnodigen van internationaal vermaarde wetenschappers op het gebied van
translationele research tijdens volgende DEGH meetings wederom niet alleen basaal
geïnteresseerde onderzoekers te trekken, maar vooral ook clinici met interesse voor basale
research. Tevens wordt actief gepoogd onderzoekers met overlappende interesse vanuit
andere disciplines bij onze meeting te betrekken, en gezien de aanwezigheid van posters uit
ondermeer Wageningen tijdens de voorjaarsvergadering lijkt dit streven een succes.

Financiële ondersteuning bij de vervaardiging van een proefschrift werd verleend aan
de onderzoekers:
Tineke Buffart (VUmc), voor haar proefschrift: DNA copy number profiling of gastric
cancer and its clinical implications’
Luuk Hawinkels (LUMC), voor zijn proefschrift: Cell-Cell interactions in the
gastrointestinal tumour-microenvironment
Milka Sokolović (AMC), voor haar proefschrift: The transcriptomic signature of fasting
Samenvattingen van deze proefschriften zijn op de website van de NVGE te vinden
(http://www.nvge.nl/), onder de sectie SEG in het archief.
Tot slot
Zoals verwoord in het mission statement van de SEG en de sectie basale hepatologie van de
NVH is het doel van de samenwerking van beide secties om een goed basaal en translationeel
forum te vormen binnen de NVGE. Dit streven is essentieel voor de maag-darm-leverziekten
in het algemeen en de NVGE en NVH in het bijzonder. De ingeslagen weg van eenmaal per
jaar een gemeenschappelijke meeting lijkt een succesvol initiatief om dit doel te bereiken. Wij
hopen dan ook met dit nieuwe format in de komende jaren hieraan verder bij te dragen.
De eerste bestuurstermijn van Edmond Rings (penningmeester) en Ric van Tol (lid) zitten er
officieel op. Dit betekent dat zij zich tijdens de aanstaande voorjaarsvergadering voor een
volgende termijn van 3 jaar herkiesbaar mogen stellen. Andere kandidaten kunnen zich bij het
bestuur melden. Voorwaarde is wel dat zij zich actief binnen de SEG hebben opgesteld
(bezoeken van meetings en ledenvergaderingen).
Gerd Bouma, secretaris SEG

