Jaarsverslag 2008
Het Lustrumjaar 2008 stond vooral in het teken van het 20 jarig bestaan van de NVGIC. Een
van de hoogtepunten was het gemeenschappelijk congres met de Noren tijdens hun “Noorse
Chirurgendagen” van 20 t/m 21 oktober. Met een speciaal afgehuurd vliegtuig vertrokken
66 GE chirurgen naar Oslo om een enerverend samenspel van Nederlandse en Noorse
GE topchirurgie mee te maken. Daarbij was zeker de Nederlandse bijdrage van hoog niveau
en was het interessant om het cultuurverschil te proeven. Tijdens het diner zongen
Noorse studenten hun liederen en werden ad hoc door Borel Rinkes een aantal chirurgische
cabaret klassiekers ten gehore gebracht. Op 12 december vond het Lustrum feest plaats
in de sfeervolle vertrekken van het Klooster Bethlehem. Tijdens de speciaal gehouden
ledenvergadering
werden 3 ereleden benoemd: H. Obertop, H.W. Tilanus en P.B. Soeters. Zij
werden toegesproken door respectievelijk Legemate, Borel Rinkes en Weidema en begeleid
door zeer fraai video’s over hun carriere.
De eerste Intestinaal Chirurgische Almanak werd ter ere van dit lustrum vervaardigd onder
hoofdredactie van W.E. Hueting. In een fraaie lay out en luxe uitgave, een mooie afspiegeling
van de succesvolle afgelopen jaren. Het eerste exemplaar van de almanak werd uitgereikt
aan oprichter prof. Hein Gooszen. Naast de almanak werd de lustrumdas, voorzien
van het lustrum logo, op het feest uitgereikt en naar alle leden toegestuurd.
In 2009 zal het Themajaar “Multidisciplinairey Battles in GI Surgery’ ons voeren naar Leiden
(Corpus) op 24 maart “de toekomst van de GE-chirurgie in Nederland”, naar Zeist op
11 september “HPB “chirurgie en het afsluitend congres in Rotterdam op 10-11 december
over Maag/GE junctie en colorectale tumoren. Er zijn weer 8 exchange fellowships te verdienen
voor 2009.
Tijdens de NVGE voorjaarsvergadering 2008 werden twee sessies met vrije voordrachten
gehouden en tijdens de najaarsvergadering was er daarnaast een boeiende battle over “De
optimale benadering van cholecystectomie’’. Hierbij kwamen de minilaparotomie, laparoscopie
en de eerste NOTES ervaringen in Nederland aan bod en bleek de discussie nog niet
gesloten. Tijdens de Chirurgendagen in mei werd er een symposium georganiseerd over
Behandeling van gastrointestinale Stromale tumoren (GIST). Tijdens de Najaarsvergadering
van de vereniging voor Heelkunde in november vond een symposium plaats over Belang
van het aantal gereserceerde lymfklieren bij patienten geopereerd in verband met een colorectaal
carcinoom.
Bestuurlijke activiteiten
Het bestuur bestond uit Dr. L.P.S. Stassen, voorzitter, Dr. R. van Hillegersberg, secretaris,
Dr. M. Bemelmans, penningmeester, Dr. M.I. van Berge Henegouwen, Dr. E. van der Harst,
Dr. W.J.H.J. Meijerink, H.J. Belgers, afgevaardigde VAGH.
De financiele situatie van de vereniging stabiel. Er werden 8 reisbeurzen beschikbaar
gesteld. Door een ledenwerving onder VAGH leden telt de vereniging thans 577 leden.
Er werden visitaties ten behoeve van de (her-)beoordeling van de CHIVO opleidingen uitgevoerd
in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Amsterdam) en het St. Antonius Ziekenhuis
(Nieuwegein). In 2008 hadden 10 klinieken de GI CHIVO opleiding: VU Medisch Centrum
(Amsterdam), AMC (Amsterdam), Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Amsterdam), Catharina
Ziekenhuis (Eindhoven), MUMC (Maastricht), EMC (Rotterdam), St. Elisabeth Ziekenhuis
(Tilburg). UMCG/MCL (Noord Nederland) (UMCG en MCL) Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
(Nijmegen), Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein).
Dr. T.H.J. Aufenacker en dr. J. Heisterkamp rondde hun vervolgopleiding af en werden gecertificeerd
als gastro-intestinaal chirurg.
A.G.J. Aalbers, dr. G.J.D. van Acker, S. Festen, B.H.M. Heijnen, dr. B.S. Langenhoff, dr. T.S.
de Vries Reilingh, D.K. Wasowicz begonnen in 2008 met de vervolgopleiding tot gastrointestinaal
chirurg.
Het bestuur hoopt met deze veelzijdige activiteiten haar leden te blijven boeien en kijkt uit
naar het komende jaar met programma’s van topniveau!
R. van Hillegersberg, secretaris.

