
 
 
 

Digestive Disease Days 
14 en 15 september 2022 
NH Conference Center Koningshof 
 
 
 
 
 

Wat kunt u verwachten de komende DDD? 
 
 
 

Woensdag 14 september 
 
Een van de hoogtepunten op de eerste congresdag is ongetwijfeld de tandem talk ‘Early rectal cancer: diagnostics 
and treatment’ door chirurg Amyn Haji uit Londen en James Hardwick uit het LUMC.  
 
Verder diverse symposia: naast de gebruikelijke NVGIC symposia, ook een IBD Symposium rond ‘Precision 
Medicine’. De President Select verschuift dit keer naar het ochtend programma. In de middag is er een oncologie 
symposium over Checkpoint Inhibitors. Ook voor de lever aandacht in de vorm van een symposium georganiseerd 
door het Landelijk Overleg Levertransplantatie waarbij o.m. nieuwe levertransplantatieprotocollen worden 
besproken.  
 
Naast tal van abstractsessies verzorgen Joanna Kruimel en Daisy Jonkers uit Maastricht een Meet the Expert 
sessie over het belang van voeding en wat een tarwekorrel kan uitrichten in de darmen. Voor dit onderdeel dient 
u apart te registreren. 
 
Tijdens deze eerste congresdag worden ook de pensionados van harte uitgenodigd voor het middagprogramma 
van de senioren, startend met een gezamenlijke lunch. De dag wordt afgesloten met de presentatie van een 
aantal topabstracts.  
 

 
Donderdag 15 september 
 
De junioren binnen onze vereniging starten vroeg in de ochtend: zowel de NVMDLi.o. als het PhD-netwerk 
verzorgen een vroege sessie om 08.30 uur. Aansluitend is er voor de aios en opleiders MDL een sessie over de 
landelijke voortgangstoets en het herziene opleidingsplan NOVUM. Parallel hieraan vindt het endoscopie-
symposium plaats, onder meer met ingezonden video’s.  
 
Na de koffiepauze volgen een symposium van de MLDS over niet-alcoholische leververvetting en parallel daaraan 
verzorgt de Sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit een symposium getiteld ‘Invasieve ingrepen voor 
functionele aandoeningen: indicatie, techniek en uitkomst’.  
 
In de middag aandacht voor de e-learning voeding en de nieuwe PEG richtlijn en een tweetal symposia: Bariatrie 
én nogmaals een bijeenkomst over duurzaamheid in vervolg op het symposium ‘Groen moet je doen’ tijdens de 
online DDD. Ook op dag twee van de DDD veel ruimte voor abstractpresentaties. 
De hele dag zijn er verder sessies van de V&VN in verschillende zalen.  
 
Het volledig uitgewerkte programma volgt eind juni na beoordeling van de abstractinzendingen.  

 
Graag tot ziens in Veldhoven! 


