
Chirurgendagen 2019 
Over enkele dagen zullen we allen aanwezig zijn tijdens de jaarlijkse chirurgendagen in Veldhoven.  

Graag nodigen wij u uit voor de volgende WCP sessies:  
donderdag - 14.15 - 15.15 - Parkzaal  

Echte innovatie binnen de chirurgie en wat zijn de voorspellingen voor 2024?  
(maligne colorectaal) 

 
donderdag - 15.15 - 16.15 - Parkzaal  

Dutch Snapshot Research Group / WCP symposium 

donderdag - 15.15 - 16.15 - Zaal 83  
IBD symposium (samenwerking met ICC-S) 

vrijdag  - 12.30 - 13.30 - zaal 82  
Algemene Leden Vergadering, agenda is te vinden op onze website  

  
vrijdag  - 13.30 - 14.30 - Auditorium  

Echte innovatie binnen de chirurgie en wat zijn de voorspellingen voor 2024?  
(benigne colorectaal) 

 
vrijdag  - 14.30 - 15.30 - Diezezaal 

Appendicitis: richtlijnupdate, lopende onderzoeken en kennishiaten  

Beste colorectale proefschrift   
Vorig jaar won dr. Wernard Borstlap de prijs voor beste proefschrift van het jaar.  

Wil jij meedoen voor deze prijs voor dit jaar?  
Stuur dan je proefschrift voor 1 september naar wcp@heelkunde.nl 

Voorwaarden: proefschrift is in tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2019 verdedigd, onderwerp valt binnen de 
colorectale chirurgie, winnaar is beschikbaar om tijdens de Dutch Chapter op 26 september in Wenen te 

presenteren.  

Congresagenda 
Op de vernieuwde website is ook een geüpdate congresagenda te vinden, deze vindt u hier.  

Graag vragen wij uw speciale aandacht voor de volgende evenementen: 

25 mei (nieuwe extra datum!) - TAMIS course for GI-trainees and Fellows 
14 juni - Hot topics in rectal cancer management  (promotie drs. R. Hompes) 

18 juni - Symposium en workshop naadlekkage  
3 juli - WCP symposium midden Nederland
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