VVGE nieuwsflash januari 2021

Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar! Dat het voorbije jaar in alle opzichten ‘bijzonder’
was, hoeft geen uitleg meer. Laat ons hopen dat we in 2021 terug kunnen evolueren naar, wat we
dan noemen, ‘het nieuwe normaal’.
We hebben het voorbije jaar bewezen dat ook virtuele congressen zeer interessant en aantrekkelijk
kunnen zijn en we zullen de eerstkomende maanden ook nog op dit elan verder gaan.

Als eerste te noteren is de VVGE Farma Seminar op 27 januari 2021, met als topic “Hebben arts en
patiënt vrije wil?” door prof. Victor Lamme, gemaakt met de hulp van onze gouden sponsor Takeda.
Gegevens om in te loggen zijn terug te vinden op de VVGE website.
Verder kan u alle ingrediënten verwachten die u van ons gewoon bent:
-

-

VVGE Lentesymposium (virtueel) op zaterdag 20 maart 2021. Een zeer mooi programma
kondigt zich aan en zal weldra op de website terug te vinden zijn
State of the Art symposium (virtueel) op woensdag 2 juni 2021.
VVGE Herfstsymposium is gepland op zaterdag 27 november 2021, en wordt ditmaal
georganiseerd door UZBrussel. We hopen tegen dan op een echt ‘knuffelcongres’, waarbij
hopelijk een blij weerzien met vele collega’s mogelijk is.
DIO cursus, welke door de omstandigheden geannuleerd werd in 2020, zal doorgaan op 3 en
4 december 2021, in Oostende.
Ook jong-VVGE zit niet stil en zal dit jaar terug 2 symposia organiseren:
o Zomeruniversiteit op zaterdag 5 juni 2021
o Masterclass op zaterdag 25 september 2021
Meer info omtrent omtrent de programma’s volgt zeker nog. Bekijk en volg ook de
Facebook pagina van jongVVGE.

We wensen ook dr Xavier Verhelst te feliciteren met zijn nominatie als UEG Rising Star!!
Binnenkort zal u ook opnieuw uitgenodigd worden om uw lidgeld voor 2021 te betalen. We hopen
dat u dit weer in grote getale doet. Inschrijvingsgeld voor Lente- en Herfstsymposium zijn
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inbegrepen, alsook de Acta Gastroenterologica Belgica waarbij u als teaser ook telkens rond de
periode van verschijnen de “Hoogtepunten uit de AGEB” ontvangt.
Dankzij u allen blijven we een enthousiaste en dynamische vereniging!
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