VVGE nieuwsflash juli 2021

Beste vrienden van de VVGE,

Alvorens we met z’n allen hopelijk kunnen genieten van een deugddoende zomervakantie, zonder al
te veel coronaperikelen, wilden we graag nog even enkele zaken onder uw aandacht brengen.
1. Via syndicaten of beroepsvereniging zal u er misschien al over geïnformeerd zijn, maar vanaf
01/08 wordt een elastografie van de lever voor een beperkt aantal indicaties terugbetaald.
Het KB waarin dit gepubliceerd is, vindt u in bijlage (zie vanaf p 75):
- Elastografie van de lever (469976-469980; N30)
- Echografie van de lever en/of galblaas en/of galwegen aangevuld met een elastografie van
de lever (469991-470002; N 70)
- Beide kunnen enkel aangerekend worden bij:
o bewezen actieve hepatitis B infectie die behandeld wordt met antivirale medicatie
o bewezen actieve hepatitis C infectie die behandeld wordt met antivirale medicatie
o ter opvolging van gekende leverfibrose na behandeling van hepatitis C infectie met
antivirale medicatie
o ter evaluatie van leverfibrose bij kinderen jonger dan 16 jaar (nvdr: hier worden geen
andere voorwaarden vermeld)
- Beide mogen maximaal 2x per kalender worden aangerekend
2. Mogen we nog eens vragen om uw inschrijving en lidgeld voor onze dierbare vereniging voor
2021 nog in orde te brengen indien dit bij vergetelheid nog niet gebeurd zou zijn. Inschrijving
voor de steeds interessante VVGE symposia zijn in uw lidgeld inbegrepen, alsook de Acta
Gastroenterologica Belgica waarbij u als teaser ook telkens rond de periode van publicatie de
“Hoogtepunten uit de AGEB” ontvangt.
Bij problemen bij het online inschrijven, graag een mailtje naar nico.nelsen@nelson.be die u
door deze problemen zal leiden
3. En tenslotte hierbij nog eens de data waar u gedurende de zomer naar kan uitkijken:
- Jong VVGE Masterclass op zaterdag 25 september 2021 (hopelijk live)
- VVGE Herfstsymposium op zaterdag 27 november 2021, georganiseerd door UZ Brussel
(hybride concept)
- DIO cursus op vrijdag-zaterdag 3 en 4 december 2021, in Oostende (live)
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Meer info omtrent definitieve programma’s volgt via de nieuwsflash, uitnodigingen en
uiteraard de website. Bekijk en volg ook de Facebook pagina van jong VVGE.

We wensen jullie in naam van het VVGE-bestuur allemaal een mooie zomer toe!
De VVGE nieuwsflash redactie
Anneleen Van Hootegem en Jurgen van Dongen
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