
Symposium & Oratie Jelle Ruurda, 
13 mei 2022, Utrecht 
Het symposium begint om 9:00u en zal naadloos 
doorlopen in het uitspreken van de inaugurele 
reden door Jelle Ruurda om 16.15u.  

Een klein overzicht van het programma vindt u 
hiernaast en in de bijlage. Voor meer details kijkt 
u op: www.oratiejelleruurda.nl 

Vanwege beperkt ruimte in het Academiegebouw 
en voor diegene niet in de gelegenheid live 
aanwezig te zijn zal de inaugurele rede ook via 
livestream te volgen zijn: 
https://live.starleaf.com/ODQxMDg6MTkxMjg4 

2e Robot Summit, 4 Nov 
2022, TU Enschede 
Tijdens de TechMed week op TU Enschede 
organiseert de werkgroep zijn 2e robot 
summit op 4 November. 

Het programma is bedoeld voor snijdend 
specialisten, AIOS, OK-assistenten, 
VS/PA’ers, technisch geneeskundigen en 
iedereen geïnteresseerd in de laatste stand 
van zaken omtrent robotchirurgie in binnen 
én buitenland. Het programma volgt op de 
website van de werkgroep op: www.nvgic.nl. 
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Basiscursus robotchirurgie 
voor AIOS, 21-22 april, ORSI 
Na het grote success van vorig jaar organiseert de 
werkgroep opnieuw de basiscursus voor AIOS. Deze 
vindt plaats in ORSI, Gent op 21-22 april.  

21 AIOS zijn uitgenodigd om 2 dagen lang op 7 
volledig uitgeruste stations te trainen onder 
begeleiding van een Nederlandse faculty. 

De cursus behandeld op dag 1 de basis 
materiaalkennis, veiligheids-/noodprocedures en 
simulator oefeningen. Op dag werken de AIOS 
zelfstandig op gesdedeerde varkensmodellen waarin 
ze zowel upper- als lower-GI operaties verrichten. 

 

Chirurgendagen, 19-20 Mei 
Op de aankomende chirurgendagen op 19-20 mei zal 

de werkgroep ook een kort symposium organiseren 
gericht op beeldvorming in robotchirurgie.  

Het symposium vindt plaats op donderdag om 17u.  

Er zal worden gesproken over het nieuwste op het 
gebied van fluorescentie, echo op de robot en 

Augmented reality bij gastrointestinal operaties. 

  

 

 

 

Oratie Esther Consten, 16 Sept 
Op 16 September organiseert Esther Consten een 
symposium in het teken van haar leerstoel Robotica 
en computer geassisteerde chirurgie in het UMCG.  
 
Het symposium begint om 12:00u en zal gevolgd 
worden door het uitspreken van haar inaugurele 
rede om 16.15u in Groningen. 

  

 
 

  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze 
nieuwsbrief, of suggesties hebben voor een 
volgende nieuwsbrief, neemt u dan graag contact 
op met: robotchirurgie@heelkunde.nl  
 


