
Geachte collegae, 

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar!  

Middels deze nieuwsbrief willen we u informeren over nieuws en activiteiten die voor u als 

endocrien georiënteerd chirurg of AIOS van interesse zijn. In de agenda brengen wij zowel 

internationale als nationale congressen en cursussen onder uw aandacht.  

 

Lidmaatschap Nederlandse Werkgroep Endocriene Chirurgie 

Onze werkgroep heeft als missie endocriene chirurgische zorg in Nederland op een zo hoog mogelijk 

niveau te brengen en daar te behouden door kennis te delen, doelmatig te werk gaan en kwaliteit 

inzichtelijk te maken. Met de toenemende differentiatie en verregaande specialisatie is het nodig dat 

wij als endocrien veld elkaar makkelijker kunnen vinden. Daarom denken wij dat de tijd is gekomen 

om als werkgroep verder te professionaliseren en lidmaatschap mogelijk te maken. 

Graag nodigen we een ieder met interesse in de Endocriene Chirurgie uit om lid te worden van de 

werkgroep. Dit kan via de aanmeldknop op Werkgroep endocriene chirurgie | NVCO Er is geen 

contributie verschuldigd. Leden ontvangen deze nieuwsbrief en zijn daarnaast welkom aan te sluiten 

bij de openbare vergaderingen van de werkgroep twee keer per jaar. De eerste openbare 

vergadering zal plaats vinden op 21 februari  2023 van 17.30 tot 19.00, waarbij een deel van de tijd 

zal worden besteed aan een wetenschapsupdate. Er zal een agenda met Teams-deelnamelink 

worden rondgestuurd naar alle leden. 

 

Wisselingen in de Werkgroep  

Els Nieveen van Dijkum heeft de voorzittershamer overgenomen 

van Schelto Kruijff, welke wel aanblijft in de werkgroep als 

algemeen bestuurslid.  

Maartje Sier treedt toe tot de werkgroep en neemt de taak van 

penningmeester over van Els. Maartje is werkzaam als oncologisch 

en endocrien hoofd/hals chirurg in het St. Antionus Ziekenhuis in 

Nieuwegein en het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel. 



 

Nieuwe richtlijnen in ontwikkeling voor bijnier en schildklier 

De SKMS heeft gelden toegekend voor het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen voor zowel de bijnier 

als de schildklier. De ontwikkeling van beide richtlijnen is in volle gang. Wij zullen jullie via deze 

nieuwsbrief op de hoogte houden van de voortgang.  

 

Tweede editie hoofd hals cursus vanuit de Nederlandse Werkgroep Endocriene Chirurgie 

Afgelopen juni organiseerden wij een cursus 

Hoofd/hals-chirurgie voor endocrien 

geïnteresseerde differentianten en jonge klaren. 

Deze hands-on cursus met focus op de 

thyreoidectomie en de halsklierdissectie vond 

plaats op het Skillslab van het Amsterdam UMC en 

was een groot succes. Daarom hebben we 

besloten hier een jaarlijks terugkerend evenement 

van te maken. In 2023 zal de cursus plaats vinden 

op vrijdag 9 juni. Er is plaats voor 20 

differentianten/jonge klaren. Registratie volgt, 

maar zet het vast in de agenda!  

 

Waddenworkshop Schildkliercarcinoom 

In navolging van Waddenworkshop over andere maligniteiten zal van 26 t/m 28 maart de eerste 

Waddenworkshop over het Schildkliercarcinoom plaats vinden. Een hoogwaardige, intensieve en 

multidisciplinaire nascholing met handvaten voor de dagelijkse praktijk. De nascholing vindt plaats op 

Terschelling. Momenteel zit de workshop vol, maar inschrijven voor de wachtlijst of voor een 

berichtje bij een nieuwe editie is mogelijk via https://www.waddenworkshoponcologie.nl/ 

 

DTCG symposium  

Op 17 maart 2023 vindt het 3e Schildkliersymposium van de Dutch Thyroid Cancer Study Group 

(DTCG) plaats in het Fletcher Landgoed Hotel Holthurnsche Hof in Berg en Dal. Het symposium zal in 

het teken staan van nieuwe ontwikkelingen, uitdagingen en controversen met betrekking tot 

diagnostiek en behandeling van schildklierkanker. Bekijk het programma en schrijf u in via 

https://www.bureau-prevents.nl/inschrijven-prevents.php 

 

  



Agenda voor congressen en cursussen  
 

Datum  Cursus/congres  Locatie  

21 februari 2023  Eerste openbare vergadering 
NWEC  

Digitaal via Teams  

17 maart 2023  DTCG Symposium  Berg en Dal  

26 t/m 28 maart 2023  Waddenworkshop 
Schildkliercarcioom  

Terschelling  

29 april t/m 1 mei 2023  Annual Meeting of the American 
Association of Endocrine 
Surgeons  

Birmingham, Alabama, USA  

18 t/m 20 mei 2023  10th Conference of ESES  Mainz, Duitsland  

25 of 26 mei 2023  Symposium NWEC tijdens 
Chirurgendagen + ALV  

Veldhoven  

9 juni 2023  2e Hoofd/hals cursus  Skillscenter Amsterdam  

15 t/m 17 juni 2023  World Congress on Thyroid 
Cancer  

London, UK  

9 t/m 12 september 2023  45th Annual Meeting of the 
European Thyroid Association  

Milaan, Italië   

27 september t/m 1 oktober 
2023  

92nd Annual Meeting of the 
American Thyroid Association  

Washington, USA  

9 oktober 2023  Openbare vergadering NWEC  Digitaal via Teams  

7 november 2023  CASH ENDO  volgt  

  


