Nieuwsflash juni 2018
Aan de leden van de VVGE
Beste collega,
Graag uw aandacht voor de volgende mededelingen en activiteiten :
1. Het volgende VVGE-Herfstsymposium gaat door te Gent op 24 november 2018,
georganiseerd door de gastro-enterologen van alle Gentse ziekenhuizen. Het
programma zal o.a. handelen over een onderwerp met veel toekomstperspectief : “
Big Data in de medische praktijk”. Meer informatie vindt binnenkort op onze website
www.vvge.be.
2. Andere te noteren VVGE activiteiten :
-

“State of the Art meeting”, Grimbergen, 12 juni 2018. Het programma en de
mogelijkheid tot inschrijving werden u reeds aangekondigd en vindt u op onze
website. Deze meeting vervangt de vroegere “post-congress meeting” in een wat
gewijzigd formaat en brengt u helemaal up-to-date in een aantal belangrijke topics
(ivm IBD en HCV)

-

Masterclass Jong-VVGE, Domus gastroenterologica, Nossegem, 29 september 2018,
“Zwangerschap en Gastro-enterologie”

-

Cursus digestieve oncologie, Tongeren, 30 november en 1 december 2018. Zoals de
vorige keer, een residentiële cursus met praktische informatie over vele aspecten van
diagnose en therapie van GE tumoren.

3. Tijdens de UEG-week in Wenen (www.ueg.eu/week/) zal traditiegetrouw een VVGEcafé georganiseerd worden, waarop we alle aanwezige leden van harte uitnodigen,
op maandag 22 oktober 2018 vanaf 22 h in café Palmenhaus te Wenen
4. Het VVGE-bestuur roept de leden nogmaals op om lid te worden van de
Beroepsvereniging voor gastro-enterologie, onze officiële spreekbuis naar de
overheid. Meer toelichting hierover werd tijdens het vorige Herfstsymposium
gegeven door Prof.Chris Verslype. Zijn presentatie vindt u in bijlage. Uw aanvraag tot
lidmaatschap kan u richten aan de voorzitter van de beroepsvereniging, Jean-Louis
Coenegrachts (jean-louis@drcoenegrachts.be)
5. Collega’s die geïnteresseerd zijn om de lokale organisatie van het Herstsymposium
2019 (eind november 2019) op zich te nemen, gelieve dit te laten weten aan onze
voorzitter Philip Caenepeel philip.caenepeel@skynet.be
Alle nuttige informatie over onze vereniging en haar activiteiten kan u vinden op onze
website, www.vvge.be.
Namens het bestuur wens ik u een zonnige zomer toe en een deugddoende vakantie.

We hopen u op één of meerdere van onze organisaties te kunnen ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
Philippe Van Hootegem
nieuwsbrief-redacteur

