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Bericht van de National Representative
Het ESCP congres staat weer voor de deur. Indien u zich nog niet heeft ingeschreven, kan dat nog.
Enkele highlights:
Training village
Er zal een werkplek ingericht zijn om uw laparoscopische vaardigheden te testen op laptop simendo en
virtual reality trainers om hemicolectomie rechts te oefenen. Een slot is te boeken via de website.
Hands-on cursussen & round the table sessions
Er zijn verschillende hands-on cursussen op dinsdag 24 september waarvoor u zich kunt inschrijven.
Trainee round the table sessions zijn op vrijdag 27 september, leuk voor alle colorectaal geïnteresseerden!
Dutch Chapter
Tijdens de Dutch Chapter (donderdag 26 september, Palais Coburg, entree vanaf 18.00u) maken we graag
de winnaars van de travelling fellowship en beste proefschrift van 2019 bekend.
Aanmelden garandeert entree en is verplicht, klik hier.
Na afloop van de Dutch Chapter vragen wij u aan te sluiten op het allereerste ESCP feest @ Säulenhalle.
EBSQ
Ondergetekende zal in München, op 13-14 maart 2020 het EBSQ examen gaan afleggen.
Voor diegenen dit ook willen doen, deadline voor aanmelding: 13 december 2019.
Wellicht een goed idee om met een grote NL delegatie te gaan en een groep te vormen, om zo het studeren
gezamenlijk tijdig op te pakken. Geïnteresseerden kunnen dit mij laten weten: jeroen.leijtens@lzr.nl
Tot in Wenen, uw National Representative,
Jeroen Leijtens

TaTME avond
Zoals al eerder per mail aangegeven, vragen wij uw aandacht voor de TaTME avond op
17 september, vanaf 18.30, Domus Medica te Utrecht.
Hier vragen we de aanwezigheid van alle colorectale chirurgen om samen te discussiëren
over de huidige stand van zaken en de toekomst van de rectumchirurgie.
Meer info klik hier.

Congresagenda
Op de vernieuwde website is ook een geüpdate congresagenda te vinden, deze vindt u hier.
Hou deze site in de gaten voor de meest actuele events en symposia.
Graag vragen wij uw speciale aandacht voor de volgende evenementen:
17 september : TaTME avond, Utrecht
12 oktober - TAMIS course for GI-trainees and Fellows
1 t/m 3 november - International Anal Neoplasm Society Scientific Meeting

NEW
TECHNOLOGY.
SAME USER
INTERFACE.
TriStaple™ -technologie is binnenkort beschikbaar op de circulaire stapler. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger of
met Jelle van Riezen via 06-23745608 o jelle.van.riezen@med ronic.com

Tri-Staple™ technology is coming
to the EEA™ circular stapler
■ Same lumen size as EEA™ circular
stapler with DST Series™ technology—
but with 30% more staples ro iding
ddi ion l e ri o e
le line

1. Based on internal test report 2128-1 4, Comparison of EEA™ circular stapler with Tri-Staple™ technology to EEA™ circular stapler with DST Series™ technologyin
colocolonic and gastro e unal anastomoses. Aug. 20, 2015.
2. Based on internal test report 2128-0 7, Evaluation of early wound healing events in gastro e unostomies and colonic anastomosis using a three row EEA™ stapler in
canines. Aug. 7, 2013.
§ Based on the addition of a third row of staples in the EEA™ circular stapler with Tri-Staple™ technology, as compared to predicate two-row device designs.
Ω Refers to the healing period (generally through day 28) that was evaluated in multiple preclinical (canine) survival studies designed to assess device safety and efficacy.
†† Finite element analysis (FEA) was used to determine the strain profiles of three circular staplers during clamp-up:
EEA™ circular stapler with Tri-Staple™ technology, EEA™ staplerwith DST Series™ technology and Ethicon Intraluminal Circular Stapler. The EEA™ circular stapler with
Tri-Staple™ technology demonstrated a graduated compression profile upon clamping.
See the device manual for detailed information regarding the instructions for use, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events.
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