
VVOG 2016-2019 

BBQ avond 15 september  2016 



 
           WELKOM ! 



¡  Verkiezingen begin 2013: Nieuw samengestelde Raad van 
Bestuur en Werkgroepen 

¡  De KBVGV/SRBGO en het Nationaal Congres van de nieuwe 
tijden 

¡ Wetenschappelijke programmatie / nieuwe website 
       Sarah COLLIN 

 
 
¡  BBC accenten          Dr. Guy VERHULST 

 
 
 
 
 
 

MANDAATPERIODE 2016-2019 



JOHAN  VAN WIEMEERSCH  (ANTWERPEN) 
VICE-VOORZITTER 

•  Vormt een span met de voorzitter 
•  Accent op beroepsbelangen 
•  Representatie 
•  Ethiek & Economie 



JAN DEPREST  (LEUVEN) 
KWP VOORZITTER 

•  Planning van het wetenschappelijk aanbod 
•  Coördineert input uit werkgroepen,  

  BIGs en uit de RvB zelf 
•  Speciale aandacht urogynaecologie 



¡  KWP: voortzetting van een sterke programmatie dank zij enkele 
eenvoudige principes: 

 
§  “Geconsolideerde” voorstellen:…autonomie der werkgroepen (met 

voorzitters en vertegenwoordigers in de RvB ) 
 
§  Evenwichtige rotaties tussen de 4 werkgroepen voor het Jaarcongres 
 
§  Gegarandeerde fysieke vertegenwoordiging van de werkgroepen in elke 

fysieke RvB (4x)/ KWP (2x) 

§ Website liaison per werkgroep + BBC zorgen voor website input 

VVOG LENTEVERGADERING 



BART  BOLLEN  (OVERPELT)  
PENNINGMEESTER 



GUY  VERHULST  (AZS) 
VOORZITTER  BBC 

Gynaecoloog start mobiele kliniek in Congo 

Beroepsbelangen (zie later): 
uitdagingen waar we  

beroepsmatig voor staan 



STEVEN  WEYERS  (GENT) 
SECRETARIS / WEBSITE LIAISON 



MIREILLE  MERCKX  (BRUSSEL-
VILVOORDE) 

•  Voorzitter BIGPAG 
•  Lid van de FIGIJ 
•  Behartigster van verschillende belangrijke  
     dossiers: Cx-vaccinatie, HPV, ADO gyneco, 
      endocrine disruptors … 



GUY  ORYE 
(HASSELT)                               

LIMBURG & WEST-VLAANDEREN 

WILLEM OMBELET 
         (ZOL GENK) 

GEERT PAGE 
(YPERMAN IEPER) 



WERKGROEPVOOZITTERS 

Jasper VERGUTS 
(Hasselt) 
 
VWAG 

Willem VERPOEST 
(VUB) 
 
VWRG 

Patrick BERTELOOT 
(Mechelen, KUL) 
 
VWOG 

Joachim VAN  
      KEIRSBILCK 
(Brugge) 
 
VWV 



¡  VVOG BUREAU 
§  Sarah Collin, manager 
§  Petra Praet, managing-assistant 

¡  FREE LANCE 
§  Christa Grootaers (KBVGV/SRBOG) 
§  Katja Reyniers 

¡  ORGAMED (Lentevergadering, PUS,  
    Jaarcongres) 

§  Ria Maes 

MEDEWERK(ST)ERS 



¡ De stem van de patiënt 
 
 
 
 
 
 

¡ De patiënt als 
§ ervaringsdeskundige, 
§ bruggenbouwer 
§ bondgenoot 

 

VVOG   LENTEVERGADERING 



¡  Versterking van de  VVOG – GGOLF-B relaties 
 
¡  Hervatting van de KBVGV 

§  Samen de beroepsbelangen behartigen (federaal aanspreekpunt) 
§  Uitwisseling van wetenschappelijke activiteit 
§  Vergaderingen 171115 / 010616 / 290816 / 221216 …  

KBVGV/SRBOG 

+   =  



VVOG 

•  Jan Gerris 
•  Johan Van Wiemeersch 
•  Guy Verhulst 
•  Guy Orye 

GGOLFB 

•  Frédéric Buxant 
•  Frédéric Kridelka 
•  Michel Buisson 
•  Michel Masson 

KBVGV / SRBGO 

 + Jean Jacques AMY 

Secretariaat: Christa Grootaers (vvog@skynet.be) 



¡  Zaterdag 7 okt 2017 
¡  Locatie: een hotel in Brussel 
¡  Thema:  

      Beleid bij verwikkelingen van heelkunde wegens goedaardige   
                          gynaecologische problematiek 

¡  Vervangt 1x/3jaar de Jaarvergadering van de VVOG (1,5 dd) en 
de Vierde vergadering van de GGOLFB ( 1 volle zaterdag ) 

¡  Driejaarlijks ( 2017 - 2020 ) 
¡  Sponsoring: 

§ Moet nog in detail besproken en uitvoerbaar gemaakt worden 
§  Basisprincipe: er verandert qua dotatie niets aan de VVOG sponsoring 
§  De GGOLFB sponsoring wordt met de GGOLFB besproken 
§  De meerwaarde is: 1x/3jaar een groot, nationaal congres voor alle 

Belgische gynaecologen  
§  Eén (nationale) stand per firma 

NATIONAAL CONGRES  
KBVGV/SRBGO 



¡ Bart Vergauwen (UGent) 
¡ Kobe De Wilde (KUL) 
¡ Francesca Donders (KUL) 
 

ONZE  TOEKOMST  -  ASO’S  



 
           WELKOM ! 



¡  Onze sponsors zijn vitaal voor onze werking 
¡  Zonder sponsors geen VVOG zoals die nu functioneert 
¡  Interactie leden – bedrijven is nooit optimaal 
¡  Initiatieven tot verbetering: 

§  Speeddate 
§ Walking sponsor tour tijdens congressen 
§  Vertegenwoordigers van elke rang en stand der bedrijven zijn 

permanent uitgenodigd deel te nemen aan de lezingen 
§  De sponsor BBQ 
 

Wederzijdse aandacht en respect vormen de kern van vertrouwen 
tussen praktijk en industrie om wetenschap en beroepsbehartiging 

hand in hand te laten gaan. 

ENGAGEMENSTVERKLARING 



ENGAGEMENTSVERKLARING 



ENGAGEMENTSVERKLARING 



ENGAGEMENTSVERKLARING 



¡  Sarah Collin, VVOG manager 
¡  Activiteiten 
¡  Nieuwe website 
 

DEEL 2 



¡  Dr. Guy Verhulst: aan alternatieve kijk op sponsoring 
¡  Na de maaltijd 
¡  Niet weglopen! 
¡  Geschat tijdstip: 21u15. 

DEEL 3 


