VVGE nieuwsflash april 2021

Beste vrienden van de VVGE,
Ten eerste willen we jullie het nieuwe bestuur van de VVGE voorstellen, dat bij de recente
verkiezingen deels werd herkozen. Op 21/04/2021 werd, vóór de jaarlijkse algemene vergadering,
ook het kernbestuur hieruit samengesteld en we hebben een primeur: de eerste vrouwelijke
voorzitter van onze VVGE: Isabelle Colle. Van harte gefeliciteerd!
Het volledige bestuur:
-

Isabelle Colle (voorzitter)
Philip Caenepeel (past-president)
Hendrik Reynaert (penningmeester)
Xavier Verhelst (nieuwe secretaris)
Heiko De Schepper
Jochen Decaestecker
Marc Peeters
Philip Roelandt
Schalk Van der Merwe
Anneleen Van Hootegem
Jurgen van Dongen
Hannah Van Malenstein
Steven Van Outryve
Lieven Vandeputte.
Frederik de Clerck (gecoöpteerd uit de jongVVGE)
Wellicht volgt er nog een gecoöpteerd lid vanuit de VBS

Overigens namens iedereen nog veel dank aan uittredende leden Kim Moubax en Chris Verslype.
Verder:
-

Philip Roelandt volgt Philippe Van Hootegem op als bestuurder van het Brohée fonds vanuit
de VVGE.
Xavier Verhelst volgt Martin Hiele op als vertegenwoordiger van de VVGE in de UEG National
Society Forum.
Hubert Louis wordt door de SRBGE voorgesteld als VVGE/SRBGE kandidaat voor de UEG
Meeting of Members (i.e. Algemene Vergadering) in opvolging van Philippe Van Hootegem
en werd aanvaard in UEG.

Ten tweede geven we jullie opnieuw de agenda voor alle reeds geplande evenementen voor 2021
waarvoor jullie uiteraard hartelijk worden uitgenodigd, live of virtueel ifv de Covid-ontwikkelingen in
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het komende jaar. We weten ondertussen uit ervaring dat ook de virtuele congressen zeer
interessant en aantrekkelijk zijn en dat deze talrijk worden bijgewoond.
-

3e VVGE-farma webinar met de firma AbbVie op dinsdag 11 mei 2021 (19.30-20.30) met als
onderwerp ‘Efficiënt gebruik van CIVARS’ door de Heer Frédéric Nemery.

-

State of the Art symposium (online) op woensdag 2 juni 2021 (19.30-21.05) met als
onderwerpen “Screening hepatitis B en C bij zwangeren” door prof. Thomas Vanwolleghem
(UZA) en “Het microbioom bij ziekte en gezondheid” door prof. Rinse Weersma (UMCG);
uitnodiging volgt weldra.
Jong VVGE Zomeruniversiteit op zaterdag 5 juni 2021 (live en/of online)
Jong VVGE Masterclass op zaterdag 25 september 2021 (hopelijk live)
VVGE Herfstsymposium op zaterdag 27 november 2021, georganiseerd door UZ Brussel
(hopelijk live om elkaar eindelijk weer echt te ontmoeten + ook online)
DIO cursus op vrijdag-zaterdag 3 en 4 december 2021, in Oostende (live)
Meer info omtrent de programma’s volgt via de nieuwsflash, uitnodigingen en uiteraard de
website. Bekijk en volg ook de Facebook pagina van jong VVGE.

-

In verband met de symposia ook graag jullie aandacht voor het volgende: voor de
accrediteringspunten van de online congressen moet men de vragenlijst achteraf telkens invullen.
Velen hebben de symposia gevolgd maar deze vragenlijst niet ingevuld waardoor zij de
accrediteringspunten mislopen.

Ten derde willen we nogmaals wijzen op het KB ivm de “verplichtingen rond desinfectie van
flexibele endoscopieën” (Staatsblad 24.12.2020). De volledige tekst vindt u in bijlage. De juridische
dienst van het VBS die de wettekst van dit KB nader onderzocht stelt dat deze wettekst enkel slaat op
de ziekenhuispraktijken en niet op de privépraktijk die wel in de bijlage II van het KB wordt vermeld.
Hierdoor is het de eerste maal dat richtlijnen voor desinfectie ook voor de privépraktijk in een
wettekst worden opgenomen (zij het dan in een bijlage van een KB). Iedere arts blijft uiteraard
hoofdelijk verantwoordelijk en medicolegaal aansprakelijk voor de kwaliteit van de desinfectie, ook
als de arts in een privépraktijk werkt.
We roepen jullie hierbij ook graag op om lid te worden van het VBS om de werking ervan te
ondersteunen en het VBS zo veel mogelijk draagkracht te geven.

Tenslotte vragen we aan diegenen die er nog niet aan toegekomen zijn, de inschrijving en lidgeld
voor de VVGE voor 2021 nog in orde te brengen. Inschrijvingsgelden voor de symposia zijn
inbegrepen, alsook de Acta Gastroenterologica Belgica waarbij u als teaser ook telkens rond de
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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
Dankzij jullie allen blijven we een enthousiaste en dynamische vereniging!

De VVGE nieuwsflash redactie
Anneleen Van Hootegem en Jurgen van Dongen
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