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Onder auspiciën van de WCP (Werkgroep ColoProctologie) worden reeds enige jaren en wegens succes in 

toenemende mate verspreid door het land regionale bijeenkomsten georganiseerd. Nederland is daartoe 

ingedeeld in de regio’s Noord, Zuid, Midden en Zuid-West. De organisatie is vooral in handen van lokale comités 

met de bedoeling het programma te laten bestaan uit onderwerpen die regionaal van belang zijn. Uw inbreng wordt 

daarin zeer gewaardeerd. Doelgroep zijn chirurgen en differentianten die zich bezighouden met de colorectale 

chirurgie, maligne en benigne.  

De regio Midden heeft de volgende bijeenkomst gepland op 18 januari 2022. 

 

Met hartelijke groet,  

  

Esther Consten, Brechtje Grotenhuis & Jelle van Riezen 

 

Onderwerp: Snapshot studies Nederland 

 

19:00 – 19:10 Welkom & WCP update - Esther Consten, Brechtje Grotenhuis en Jelle van Riezen 

19:10 – 19:30 FANCY studie: de resultaten en lessen voor de praktijk - Vivian Bastiaenen 

19:30 – 19:50 PITS studie: rationale & doelen - Robert Smeenk en Noor Huurman 

19:50 – 20:10 Acute left-sided obstructive colon cancer: de resultaten en lessen voor de praktijk - Joyce Veld 

20:10 – 20:35 Snapshot T4 coloncarcinoom - Bobby Zamaray  

20:35 – 21:00 Adhesive small bowel obstruction: de resultaten en lessen voor de praktijk - Pepijn Krielen 

21:00  Einde 

 

Reserveren:  Voor 12 januari naar jelle.van.riezen@medtronic.com  

 

Ten tijde van de presentaties zal een diner aan u uitgeserveerd worden. De firma Medtronic is sponsor van het WCP 

en ondersteund de regionale bijeenkomsten. 

Er zijn maximaal 30 plekken beschikbaar, dus wees er snel bij. Indien u onverhoopt toch niet kunt komen geef dit 

dan z.s.m. door zodat we de plek aan iemand anders kunnen geven.  

Datum:  18 januari 

Ontvangst:  18:30 – 19:00 

Locatie:  Restaurant de Hoefslag  

   Vosselaan 28, Bosch en Duin 

   http://hoefslag.nl/  
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