VVGE Herfst Nieuwsflash
Beste collega’s
Na een hele mooie , warme en heel droge zomer worden de dagen stilletjes aan weer wat korter,
hernemen heel wat bijscholingsactiviteiten die tijdens de zomer op een wat lager pitje staan, en
willen we u dus ook wijzen op wat er vanuit de VVGE de komende maanden nog op het programma
staat.
Het VVGE Herfstsymposium zal plaatsvinden op zaterdag 22 oktober 2022 in de E10 hoeve te
Brecht. Volledig programma en mogelijkheid tot inschrijving vindt u via de gekende website
www.vvge.be . Na deze uitzonderlijke zomer kunnen we er toch ook niet meer omheen, het weer
wordt elk jaar wat extremer. In Endoscopy van Augustus 2022 is een position statement terug te
vinden van ESGE en ESGENA over onze impact op de klimaat verandering en wat we als gastroenterologen hier kunnen tegen ondernemen. Een topic waar we dus ook als wetenschappelijke
vereniging over willen nadenken, en dat dus deel uitmaakt van het Herfstsymposium. Een van de
komende dagen zal u een korte enquête ontvangen die enkele vragen / stellingen rond dit
onderwerp wil aftoetsen. Het organiserend comité zou het appreciëren als u deze wil insturen.
Naast het Herfstsymposium zijn er natuurlijk nog andere activiteiten:
- Zaterdag 24 september 2022: Masterclass georganiseerd door jong VVGE, Nossegem.
- Vrijdag en zaterdag 25-26 november 2022: Motiliteitscongres , Andromeda hotel, Oostende
- Zaterdag 18 maart 2023: Lentesymposium, Elewijt
- Woensdag 7 juni 2023 : post congres meeting, Salons Romree Grimbergen
Zoals steeds is er meer informatie te vinden op de website.

Op de kalender staan ook activiteiten die niet door VVGE georganiseerd worden, de eerstkomende
activiteiten zijn :
-

19 september 2022 : Lift : Leuven Intestinal Failure and Transplantation, KULeuven Campus
Gasthuisberg
25 oktober 2022 : Microbiome from benchtop to bedside, Bowling Stones Conference Center
Brussels
18-19 november 2022 : BIRD 2022 First Annual Congress, Kursaal Oostende
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We gaan ook mee met de tijd en dus worden sociale media onontbeerlijk. Vanaf nu kan u ons ook
vinden op LinkedIn. Naast interessante weetjes, kan u ook hier al onze activiteiten terugvinden. Dus
wie al van dit kanaal gebruik maakt, zoek ons daar eens op, en voor wie dit nog niet doet, misschien
een reden om een account aan te maken.
Om de verdere organisatie van de symposia te continueren, graag ook nog eens een oproep voor
kandidaat stelling voor de organisatie van het Herfstsymposium 2023. Kandidaten mogen zich
melden op secr@vvge.be of isabelle.colle@ugent.be.
We wensen dr. Jürgen van Dongen te bedanken voor de jarenlange inzet voor jong VVGE en VVGE,
oa. als redacteur van de Nieuwsflash, redacteur van de Hoogtepunten van Acta, en natuurlijk voor
vele andere engagementen binnen onze vereniging! Binnen het bestuur wordt hij vervangen door dr.
Leen Valgaeren.
In het voorjaar 2023 dient de helft van het bestuur opnieuw gekozen worden. Begin 2023 zal er dus
ook nog een oproep volgen voor eventuele nieuwe kandidaten. Dus overweegt u zich kandidaat te
stellen, hou de mailings tegen dan in de gaten.

Anneleen Van Hootegem
Redactie Nieuwsflash
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