Jaarverslag 2010 Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie
De Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie (NVGIC) is een bloeiende subvereniging
van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Met 600 leden is de NVGIC de grootste
subvereniging van de NVvH. De NVGIC heeft tot doel de chirurgische patiëntenzorg, het onderwijs en
de wetenschap op het gebied van ziekten van de tractus digestivus in de breedste zin des woords te
bevorderen.
Bestuur
Sinds de zomer van 2010 bestaat het bestuur uit prof.dr. R. van Hillegersberg (voorzitter), Dr. M.I.
van Berge Henegouwen (secretaris), Dr. M. Bemelmans (penningmeester), Dr. E. van der Harst, Dr. J.
Heisterkamp, Dr. T. Karsten (leden) en Dr. M.G. Besselink (afgevaardigde VAGH).

Opleiding
Elk jaar vinden onder auspiciën van NVGIC de CHIVO (chirurg in vervolgopleiding)-dagen plaats. In
2010 kwamen ruim 30 differentianten, fellows en CHIVO’s bijeen op Landgoed Lausterwolt in
Beetsterzwaag. Het onderwerp was de bovenste tractus digestivus en hepatopancreatobiliare
chirurgie. Het programma bestond uit door de deelnemers voorbereide ‘critical appraisal topics’ en
expert-lezingen. Vanuit Heidelberg kwam professor Büchler spreken over zijn visie over de opleiding
tot gastrointestinaal chirurg. Ook in de komende jaren zullen deze dagen onder auspiciën van de
NVGIC plaatsvinden. Momenteel zijn er 8 CHIVO’s in opleiding.
In 2010 rondden 7 CHIVO’s hun opleiding tot gastrointestinaal chirurg af Dr. J. de Jonge (Erasmus
MC), Dr. A.G.J. Aalbers (AMC), Dr. G.J.D. van Acker (AMC), Dr. B.H.M. Heijnen (VUMC), Mw. Dr. B.S.
Langenhoff (Canisius Wilhelmina zkh), Dr. S.W. Nienhuijs (Catharina zkh), Dr. T.S. de Vries Reilingh
(St. Antonius Zkh). In 2010 werden een drietal klinieken gevisiteerd voor de CHIVO opleiding GE
chirurgie (St. Elisabeth, Tilburg; OLVG, Amsterdam; AtriumMC, Heerlen); al deze visitaties zijn voor de
instellingen succesvol verlopen.

Differentiatie binnen opleiding Heelkunde
Met de komst van het nieuwe chirurgisch opleidingsplan SCHERP met hierin een tweejarige
differentiatie tot Gastrointestinaal chirurg, zal de noodzaak voor het huidige CHIVO systeem evident
wijzigen. Een commissie voorgezeten door Dr. L.S. Stassen namens de NVGIC en Dr. J.Klinkenbijl
namens de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO) heeft in het afgelopen jaar
gewerkt aan de finalisering van het differentiatietraject.

Normering
Op de voorjaarsvergadering van de NVvH werd een document geaccordeerd met hierin
normaantallen voor procedures in de gastrointestinale chirurgie. Naast deze normaantallen, welke
ook bij de IGZ een hot politiek item zijn, behandelt dit document tevens de rol van de
gastrointestinaal chirurg in de dienst.

Themajaar 2011
De themajaar-commissie heeft een gevarieerd programma samengesteld voor het Themajaar 2011
‘Connections in GI Surgery’. Het Themajaar 2011 zal in het teken staan van samenwerking met
nationale en internationale verenigingen alsmede onderwerpen rond de ultieme connectie in de GE
chirurgie, de anastomose. Op het programma staan o.a. een 4 daags HPB congres in samenwerking
met de Engelse gastrointestinaal chirurgen in Italië, een themadag in Zeist (FIGI theater; 1 februari
2011) getiteld “De anastomose: de ultieme connectie” en een tweedaags themajaar reis naar de
bijeenkomst van de Association of Upper GI Surgeons of Great Britain and Ireland in Belfast, Ierland.
Tot slot zal er op 15 en 16 december 2011 in de Brabanthallen een eindcongres in samenwerking met
de NVCO worden georganiseerd getiteld: “National connections in GI oncology”. Tijdens het
eindcongres zullen ook de 6 winnende CHIVO’s van een themajaar beurs hun opgedane buitenlandse
ervaringen presenteren in een van de sessies.

Website
Per 1 februari 2011 zal de nieuwe website www.nvgic.nl online zijn. De NVGIC hoopt dat deze
website tegemoet komt aan de vraag naar actuele informatie over de NVGIC, haar leden, lopende
studies en behandelprotocollen.
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