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Beste collega, 

 

In Turijn gaat op 17 en 18 december 2020 dit congres virtueel door  : 

 “5th EUS-ERCP CONNECTION – THE “EURCP” CONCEPT” 

Dit congres is mede gesteund vanuit de EGEUS (European Group for Endoscopic Ultrasonography; de 

EUS-vereniging binnen ESGE) en vanuit de BGDE (Belgian Group for Digestive Endosonography; lid 

van EGEUS). 

 

Bij dit congres komen de meest recente ontwikkelingen aan bod in EUS en ERCP, en in hun 

gecombineerd gebruik: het nieuwe concept van EURCP. Dit behelst een hele wereld van nieuwe 

ideeën en manieren om de biliopancreatische pathologie te benaderen, zowel in diagnostiek als in 

therapie.  

Het hele gamma van de invasievere biliopancratische endoscopie passeert op 2 dagen de revue!  

Dit in een combinatie van live-sessies en theoretische uiteenzettingen.  

Als deelnemer zal je op dit congres talrijke live-demonstaties kunnen volgen, via live-transmissie van 

over de hele wereld (Budapest, Cairo, Kopenhagen, Hong Kong, Milaan, Mumbai en Rome). Alle 

procedures worden gedaan door algemeen erkende autoriteiten.  

Bij de live-demonstraties komen ook de nieuwere diagnostische en therapeutische technieken aan 

bod, zoals perorale cholangioscopie, pancreatoscopie, intra- en extraductale echo-endoscopoie 

(IDUS, EDUS), probe-based confocal laser endomicroscopy (pCLE) en de nieuwe LAMS. 

 

De theoretische uitéénzettingen behandelen een gevarieerd en bevattelijk programma van lectures, 

discussies en video-presentaties over :  
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- nieuwe technieken, technische en praktische weetjes,  

- nieuwe EUS en ERCP-toestellen en devices, rol van miniprobes (IDUS, EDUS),  

- perorale choledochoscopie en pancreatoscopie,  

- ERCP-techniek : tips en trics,  

- DD/ van auto-immune pancreatitis,  

- probe-based Confocal Endomicroscopy (pCLE),  

- management van biliopancreatische problemen bij de IBD-patient,  

- D/ en DD/ van soliede pancreasletsels en pancreaskysten,  

- D/ en R/ van p-NETs,  

- papillectomie,  

- kyste-drainage en necrosectomie,  

- EUS-guided anastomoses,  

- EUS-guided biliaire en pancreas-access,  

- de toekomst van EUS/ERCP.  

We hopen hierbij dat dit congres voor elke deelnemer bij enkele heel specifieke topics nieuwe 

inzichten en ontwikkelingen kan meegeven.  

 

Inschrijven kan via de link www.areaqualita.com  Als je klikt op de “eventi online”, vind je 

onmiddellijk het congres : “5TH EUS-ERCP CONNECTION – THE “EURCP” CONCEPT”. 

 

Inschrijvingsprijzen zijn zeer toegankelijk :  

Medical Doctor   Euro 140,00  

ESGE Individual Members  Euro 70,00  

Nurses     Euro 50,00  

EGEUS / BGDE Members  Gratis  

Student / Under 35   Gratis 

 

Dus : geen enkele reden meer om niet virtueel deel te nemen aan dit congres! 

Dit congres brengt zoveel nieuwe ontwikkelingen en expertise samen, dat het vast en zeker een 

bezoek verdient.  

 

See You soon! 

http://www.areaqualita.com/

