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Het jaar 2007 stond vooral in het teken van het NVGIC Upper GI themajaar. Anders dan bij het
colorectale themajaar van 2006, werden er nu 2 in plaats van 4 themadagen georganiseerd, die
beiden plaatsvonden Congrescentrum Figi te Zeist. Dit werd mogelijk door op iedere dag 2
onderwerpen te behandelen. Op 8 maart werd Galsteenlijden en Acute Pancreatitis besproken en op
14 juni Bariatrische Chirurgie en Gastro-oesofageale Reflux. Beide dagen werden uitstekend bezocht
en goed beoordeeld door de bezoekers. Het afsluitend congres over “Upper GI Oncolgy” vond plaats
op 5-6 november in Grand Hotel Krasnapolski te Amsterdam. Het thema werd door nationale en
internationale experts belicht in een vol en enerverend wetenschappelijk programma. Nieuw was het
exchange fellowship, waarbij 8 chirurgische GI fellows werden gesponsord om gedurende 2 weken in
een buitenlands expertise centrum ervaring op te doen. De sessie met rapportages over hun
ervaringen werd hoog gewaardeerd. Volgend jaar is het 4e lustrum waarin als een van de belangrijke
activiteiten een reis naar de “Noorse Chirurgendagen” op het programma staat. Inmiddels is ook
gestart met de voorbereidingen voor het Themajaar 2009.
Tijdens de NVGE voorjaarsvergadering 2007 werden twee sessies met vrije voordrachten gehouden
en tijdens de najaarsvergadering was er een boeiende battle over “Reflux behandeling chirurgisch
versus endoscopisch’’. Om de chirurgische participatie tijdens de NVGE dagen te laten toenemen zal
deelname aan cursorisch onderwijs en congres als onderdeel van het differentiatiejaar en GI CHIVO
verplicht worden gesteld.
Bestuurlijke activiteiten
Zoals gebruikelijk vonden zes vergaderingen plaats. De zittende voorzitter, Dr. O.R.C. Busch trad af
en werd opgevolgd door Dr. L. Stassen. De secretaris, Dr. C.J.H.M. van Laarhoven trad af en werd
opgevolgd door Dr. R. van Hillegersberg. Er traden twee nieuwe bestuursleden aan, Dr. M.I. van
Berge Henegouwen en Dr. E. van der Harst. Voor het eerst werd uit de assistenten (VAGH) een
vertegenwoordiger gevraagd om zitting te nemen in het bestuur, hiervoor trad de heer H.J. Belgers
aan Er vond een oriënterend overleg plaats met het MDL Genootschap over de “Richtlijn Endoscopie”
zolas opgesteld voor chirurgen door de NVGIC. Dit is een belangrijk onderwerp aangezien er veel GI
chirurgen zelfstandig scopieën doen en dit een onderdeel is van de opleidingseisen voor de GI
CHIVO. Er werd daarom een NVGIC “Commissie Endoscopie” in het leven geroepen die zich moet
buigen over optimale opleiding, DBC en afstemming met MDL artsen op dit gebied.
Het themajaar werd financieel positief afgesloten en de financiële situatie van de vereniging is dan ook
stabiel. Er werden 5 reisbeurzen beschikbaar gesteld. De vereniging telt thans 504 leden. Er werden
visitaties ten behoeve van de (her-)beoordeling van de CHIVO opleidingen uitgevoerd in het Onze
Lieve Vrouwe Gasthuis (Amsterdam) het St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein). .In 2007 hadden 9
klinieken de GI CHIVO opleiding: VU Medisch Centrum (Amsterdam), AMC (Amsterdam), Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis (Amsterdam), Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), AZM (Maastricht), EMC
(Rotterdam), St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg). UMCG/MCL (Noord Nederland) (UMCG en MCL)
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen).
Dr. M.I. van Berge Henegouwen en Dr. I.H.J.T. de Hingh rondden hun vervolgopleiding af en werden
gecertificeerd als gastro-intestinaal chirurg.
R.J.I. Bosker, Dr. J. Heisterkamp, S.W. Nienhuijs en J.H.M.B. Stoot begonnen in 2007 met de
vervolgopleiding tot gastro-intestinaal chirurg.
Tijdens de chirurgendagen in mei werd door Prof. Steven Wexner, chief of staff at Cleveland Clinic
Florida Weston and chair of the Department of Colorectal Surgery, op uitnodiging van de NVGIC de
Michael van Vloten Lecture 2007 gehouden over “Opleidingseisen voor Laparoscopische Colorectale
Chirurgie”. Hij bezocht voorafgaand hieraan het AMC, de VUmc, en het Atrium MC Heerlen en AZM
om deel te nemen aan minisymposia, workshops en surgical rounds. Zijn bezoek was een groot
succes en zeer inspirerend.
Tijdens de Najaarsvergadering van de vereniging voor Heelkunde in november vond een symposium
plaats over IBD.
Het bestuur hoopt met deze veelzijdige activiteiten haar leden te blijven boeien en kijkt uit naar de
komende twee jaren met programma’s van topniveau!
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