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THERE ARE 3 DISTINCT COMPONENTS   
IN THE VEGF-SIGNALING PATHWAY1-3  

Component 1: 

VEGF ligands   
circulating in the body1-3  

Component 2:  

The receptors’ extracellular  
VEGF-binding domains1-3  

In an effort to improve the care of people living with cancer, 
Lilly Oncology remains committed to studying different VEGF- 
signaling events needed for angiogenesis.   

References: 1. Olsson AK, et al. Nat Rev Mol Cell Biol. 2006;7(5):359-371. 2. Youssoufian H, et al. Clin Cancer Res. 
2007;13(suppl 18):5544s-5548s. 3. Kowanetz M, Ferrara N. Clin Cancer Res. 2006;12(17):5018-5022.

Component 3:  

The receptors’ intracellular  
tyrosine kinase domains1-3    

VEGF =  vascular endothelial growth factor.   
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Geachte collega,

Wij nodigen U van harte uit voor het eerste multidisciplinaire symposium van de  
Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG). Tijdens dit symposium staat de diagnostiek en 
behandeling van zowel maag- als slokdarmkanker centraal.

De behandeling van patiënten met maag- en slokdarmkanker is bij uitstek multidisciplinair 
en de activiteiten van de DUCG zijn er daarom op gericht om de kwaliteit van zorg voor 
maag- en slokdarmkanker in Nederland te verbeteren. Dit vertaalt zich in de doelstellingen 
van de DUCG, waaronder het uitdragen van nieuwe ontwikkelingen, bijdragen aan 
onderwijs en richtlijnontwikkeling, het coördineren van Upper GI studies en het faciliteren 
van landelijke registraties en audits zoals de DUCA, IKNL en POCOP.

Het DUCG symposium zal beginnen met actuele thema’s zoals variatie van de door ons 
geleverde zorg, de endoscopische behandeling van maligniteiten, optimale stagering 
en genetische syndromen. Daarna zullen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de 
multimodale behandeling aan de orde komen. Als behandelaars hebben we steeds meer 
behandelopties en dienen we de zorg steeds meer op maat te geven. Chemoradiotherapie 
perioperatief en definitief krijgt daarbij een steeds belangrijker rol bij zowel maag- als 
slokdarmkanker. Ook de systemische behandeling kent steeds meer mogelijkheden die 
we op de juiste manier moeten gaan inzetten. Beide modaliteiten zullen uitgebreid aan 
de orde komen. Vóór de lunch hebben we dan als laatste Florian Lordick, hoogleraar 
Oncologie en Directeur van het University Cancer Centre te Leipzig bereid gevonden om 
ons mee te nemen in de zoektocht naar nieuwe targets in de behandeling van maag en 
slokdarm kanker. 

Na de lunch zullen aspecten van de chirurgische behandeling aan bod komen. Is minimaal 
invasieve chirurgie al bewezen of moeten er nog trials komen? Hoe ver moeten we gaan 
met onze lymfeklierdissecties? Wat is het optimale peri-operatieve zorg en kunnen we 
onze patiënten sneller laten herstellen. En last but not least zal Lonneke van de Poll ons 
confronteren met de kwaliteit van leven na onze zeer intensieve behandelingen. De dag zal 
worden afgesloten met een rapportage van 4 jaar door ons geleverde zorg voor maag- en 
slokdarm kanker in Nederland, inzichtelijk gemaakt met de Dutch Upper GI Cancer Audit. 

Het symposium is bedoeld voor allen die geïnteresseerd zijn in de behandeling van 
maag- als slokdarmkanker, MDL-artsen, medisch oncologen, chirurgen, radiotherapeuten, 
pathologen, radiologen, nucleair geneeskundigen, assistenten-in-opleiding, (arts-) 
onderzoekers en verpleegkundig specialisten. De sessies zullen een interactief karakter 
hebben met aandacht voor discussies tussen sprekers en toehoorders.

Wij hopen van harte u allen te mogen verwelkomen op 16 april 2015 in Zeist!

Namens het bestuur van de DUCG,
Grard Nieuwenhuijzen, voorzitter 

Program UPPEr gI CaNCEr

09:00  Registration and Coffee

09:25 Welcome
  Grard Nieuwenhuijzen, chairman DUCG

09:30-11:00 Epidemiology, endoscopy and staging
09:30  Variation of care in the Netherlands
  Valery Lemmens, IKNL
09:50  EMR and ESD: T1 tumours and beyond
 Bas Weusten, AMC, Amsterdam & St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
10:10 Staging of Upper GI cancer: how simple can it be?
 Peter Siersema, UMC Utrecht
10:30 Hereditary cancer syndromes
 Annemieke Cats, AVL, Amsterdam
10:50 Discussion

11:00  Break

11:30-13:00 multimodality treatment
11:30  Chemoradiation: the way down
 Maarten Hulshof, AMC, Amsterdam
11:55  Chemotherapy for advanced disease: what does it take to tango?
 Hanneke van Laarhoven, AMC, Amsterdam

 Key Note Lecture
12:20  Novel targets in the treatment of advanced Upper GI cancer: what exists 

already and what comes next?
 Florian Lordick, University of Leipzig, Germany

13:00  Break

14:00-15:30 Surgery
14:00  Minimally invasive surgery: do we still need trials?
 Grard Nieuwenhuijzen, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
14:20  Lymph node dissection: how far should we go?
 Bas Wijnhoven, Erasmus MC, Rotterdam
14:40  Quality of life after Treatment for Upper GI Malignancies
 Lonneke van de Poll, Universiteit van Tilburg & IKNL
15:00  Enhanced Recovery After Surgery
 Camiel Rosman, CWZ, Nijmegen
15.20 Discussion

15:30  Break

16:00 report of the DUCa: 4 years of auditing
  Johanna van Sandick, Nicole van Grieken en Mark van Berge 

Henegouwen

17:00  Bites and Drinks 

CoNgrESCommISSIE

 Annemieke Cats, MDL-arts, AVL 
 Nicole van Grieken, patholoog, VUmc
 Maarten Hulshof, radiotherapeut-oncoloog, AMC
 Hanneke van Laarhoven, medisch oncoloog, AMC
 Grard Nieuwenhuijzen, chirurg, Catharina Ziekenhuis
 Johanna van Sandick, chirurg, AVL

aLgEmENE INformatIE
 
Datum Donderdag 16 april 2015
 
Locatie Hotel Theater Figi
 Het Rond 2
 3701 HS Zeist
 T 030 692 74 00
 
Doelgroep  Chirurgen, medisch oncologen, MDL-artsen, radiotherapeuten, 

pathologen, radiologen, nucleair geneeskundigen, verpleegkundig 
specialisten, PA’s en iedereen die in opleiding is voor één van deze 
specialismen.

 
accreditatie Accreditatie zal worden aangevraagd bij de:
 - Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 - Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 - Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 - Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVP)
 - Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 - Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)
 - Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
 - Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
 - Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (V&VN VSR)
 
Inschrijven  Inschrijven kan online via de congreswebsite (www.ducg-congres.nl). 

U kunt betalen door middel van het afgeven van een eenmalige 
incassomachtiging of via iDEAL.

 
  na 1 maart 2015
 Specialisten EUR 195
                         AIOS / Verpleegkundig Specialisten EUR 150
 Physician Assistants

annulering  Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 1 maart 2015  
vindt restitutie plaats onder aftrek van 35 EUR administratiekosten.  
Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.


