VVGE nieuwsflash januari 2022

Het nieuwe jaar is al weer eventjes van start gegaan, maar laat ons toe toch nog te beginnen met ieder
van u het allerbeste te wensen voor 2022! Hopelijk het jaar waarin we een modus vivendi kunnen
vinden met het virus dat onze normale werking al 2 jaar lang verstoord.

Wat hebben we voor u in petto dit jaar? Zoals u van ons gewoon bent, voorzien we een uitgebreid
programma.
-

Zaterdag 19 maart 2022: VVGE Lentesymposium
Helaas zien we ons gedwongen om dit opnieuw online te organiseren. We weten
ondertussen dat dit echter niets hoeft af te doen van de kwaliteit van het programma; een
programma dat u op de website kan terugvinden en u zeker zal kunnen bekoren (met oa.
update over de Europese consensus richtlijnen gastroparese en functionele dyspepsie, alsook
aanpak van complicaties bij bariatrische heelkunde).

-

Zaterdag 22 oktober 2022: VVGE Herfstsymposium
Locatie volgt, voorlopig gaan we voor een volledig live event

-

Jong VVGE activiteiten:
o Zomeruniversiteit op zaterdag 11 juni 2022: precancereuze letsels: screening,
diagnostiek en behandeling.
o Masterclass zaterdag 24 september 2022: update bij allerlei endoscopische
technieken
Een uitgebreider programma wordt u zeker nog bezorgd en zal u ook via de website kunnen
terugvinden

-

Post-congres symposium op woensdag 1 juni 2022, in de salons De Romrée in Grimbergen

-

2-daagse Motiliteitscursus op 25 en 26 november 2022 in hotel Andromeda, te Oostende

Als u lid bent van de Vlaamse Vereniging voor Gastro-enterologie, dan is inschrijving voor Lente- en
Herfstsymposium, alsook deelname aan de jong VVGE activiteiten inbegrepen. Aarzel dus niet om uw
lidmaatschap te verlengen, en vergeet ook niet om uw lidgeld voor dit jaar te betalen. Indien u hierbij
problemen zou ondervinden, kan u contact opnemen met secr@vvge.be
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EMAIL SECR@VVGE.BE
HTTP://WWW.VVGE.BE

Verder nog een warme oproep aan jonge gemotiveerde gastro-enterologen (in opleiding):
Jong -VVGE wenst zijn bestuur uit te breiden met nieuwe mensen, gezien sommigen het huidige
bestuur verlaten. Kandidaturen graag bezorgen aan secr@vvge.be en aan
frederik.declerck@azstlucas.be

We wensen iedereen een gezond 2022!

Met vriendelijke groeten

Anneleen Van Hootegem en Jurgen van Dongen
Nieuwsflash redactie
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