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Beste collega’s,

We nodigen u van harte uit op de Lentevergadering van de VVOG. De Lentevergadering staat deze keer in het teken van ‘endocriene disruptoren’ en 
‘nieuwigheden in HPV screening, behandeling en preventie’. Het zijn twee zeer actuele onderwerpen waar er veel in beweegt.

De mens beïnvloedt in toenemende mate het milieu, maar dat milieu kan ook terugslaan. Kleinere moleculen en fijne partikels zijn permanent in het 
milieu aanwezig, en worden ongemerkt door de mens opgenomen, via de lucht, drinkwater of voeding. In het lichaam kunnen ze accumuleren en 
negatieve gezondheidseffecten hebben. Sommige moleculen hoeven niet eens in hoge doses aanwezig te zijn om een hormonale activiteit te kun-
nen vertonen. Tijdens de zwangerschap kunnen ze de ontwikkeling van de foetus aantasten, en zelfs via de borstvoeding de pasgeborene nog berei-
ken. Door accumulatie of langdurige blootstelling kan dit ook voor volwassen vrouw en man belangrijke gevolgen hebben, inclusief op de reproduc-
tie. U wordt bijgepraat over dit onderwerp door uitgelezen sprekers, over een onderwerp waar in de lekenwereld, dus ook onder uw patiënten, veel te 
doen is.

HPV vaccinatie is al enkele jaren wijd verspreid en zal onze manier van screenen naar baarmoederhalskanker drastisch veranderen. Nieuwe vaccins en 
bepaalde behandelingsgroepen schreeuwen om onze aandacht. De overheid werkt momenteel aan het uitschrijven van de screening en preventie 
van de toekomst. Hoe? Daar willen we u op deze dag een brede visie op geven. Het gaat om zaken die een enorme impact op uw dagelijkse praktijk 
zullen hebben.

U kan zich online inschrijven voor deze Lentevergadering: www.vvog.be/evenement/lentevergadering-2017 of door de antwoordkaart in bijlage terug 
te sturen. 

De VVOG, VWAG en BIG infecties in het bijzonder hopen u talrijk te mogen ontvangen in het gastvrij Hasselt.

Mireille Merckx, Jasper Verguts, Gilbert Donders (VWAG en BIGGI)
Jan Deprest en Jan Gerris (VVOG)



Wetenschappelijk programma

09.30 u.  Welkom, registratie en exhibit

Voorzitters:  Mireille Merckx, CHIREC Brussel / UZ Gent • Jasper Verguts, AZ Jessa Hasselt

Update HPV - deel 1
10.00 u. Primaire screening: organisatie HPV screening
 Marc Arbyn, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
10.25 u. Beslisboom bij afwijkend cervixscreening en secundaire screening
 Willy Poppe, KU Leuven

Endocriene disruptoren en polluenten - deel 1
10.50 u. Keynote lecture
 Endocrine disruptors: what are they and how they exert their effect
 Jean-Pierre Bourguignon, Universiteit Luik

11.15 u. Koffiepauze en exhibit

11.45 u. Endocrine disruptors and female reproduction
 Peter Bols, U Antwerpen
12.10 u. Endocrine disruptors and male reproduction
 Ahmed Mahmoud, U Gent



12.35 u.  Satellietsymposium Bayer - Breaking barriers
  Herman Depypere, U Gent

13.00 u. Lunch en exhibit

Endocriene disruptoren en polluenten - deel 2
14.00 u. Europese regelgeving inzake endocriene disruptoren
 Petra De Sutter, U Gent
14.25 u. Foetale thyroide hormonen en blootstelling aan fijn stof, de envirage cohort studie
 Michelle Plusquin, U Hasselt

Update HPV - deel 2
14.50 u. Vaccinatie: 1,2,3 keer? Jongens? Meisjes?
 Mireille Merckx, CHIREC Brussel / UZ Gent
15.15 u. Follow up en behandelingsmethoden na conisatie en voor extra-cervicale manifestaties
 Jasper Verguts, AZ Jessa Hasselt
15.40 u. HPV en effect op de fertiliteit
 Christophe Depuydt, AML Antwerpen  

16.05 u. Algemene Statutaire Ledenvergadering

 Jan Gerris, voorzitter • Bart Bollen, penningmeester • Steven Weyers, secretaris 

16.35 u. Borrel en exhibit



Wij danken de firma’s hartelijk voor hun deelname 
aan de Lentevergadering en nodigen u uit 
een bezoek te brengen aan hun stands 
•  Auriga

•  Bayer

•  Benetec

•  Besins Healthcare

•  .be medical

•  Effik

•  GE Healthcare

•  Gedeon Richter

•  Goodlife Pharma

•  Hitachi Medical Systems

•  Kela Pharma

•  Mithra Pharmaceuticals

•  MSD

•  Eurogenerics Divisie NeoCare

•  Nordic Pharma

•  Roche Diagnostics

•  Roche Pharma

•  Teva Pharma

•  Will Pharma

Adres: 
Kinepolis Hasselt
Via Media 1
3500 Hasselt

Auto
 Via de A13-E313 rijdt u tot Hasselt Oost (afrit 29). Na 
de afrit gaat u naar links. Na ongeveer 1 km (verkeers-
lichten) slaat u rechtsaf (Prins-Bisschopssingel). U volgt 
deze singel tot aan het 4de verkeerslicht (Provincie-
huis) en slaat rechtsaf (Universiteitslaan).  U rijdt tot het 
volgende verkeerslicht. Rechts ziet u Kinepolis Hasselt.  
Parking: gratis parking - gedeeltelijk overdekt

Openbaar vervoer
•  Neem aan het station bus H3 richting Hasselt 
 Godsheide.
•  Stap af aan de halte ‘Hasselt P&R Grenslandhallen’.
•  Steek vervolgens de Universiteitslaan over en je ziet 
 Kinepolis schuin links voor je.

Routebeschrijving



•  Donderdag 9 februari 2017
 Basiscursus Laparoscopisch Hechten - UZ Gent
•  Zaterdag 18 februari 2017
 Medische beeldvorming in de senologie - OLV Ziekenhuis, Aalst
•  Zaterdag 22 april 2017
 Assistentendag - Universitaire Stichting, Brussel
•  Donderdag 27 april 2017 (onder voorbehoud)
 Perinatale Avond - MSD, Brussel
•  Zaterdag 6 mei 2017
 Ethiek & Economie - KBC Toren, Gent
•  Zaterdag 20 mei 2017
 Basis II Hysteroscopiecursus (24 deelnemers 3e, 4e en 5e jaars 

assistenten) - Stuivenbergziekenhuis ETCA, Antwerpen
•  Donderdag 1 juni 2017
 Postuniversitaire Studiedag - Hotel Presidentpark HUSA, Brussel
•  Zaterdag 10 juni 2017
 Interuniversitair examen 2e jaars assistenten - VUB, Campus Jette 
•  Vrijdag 23 juni 2017
 Colposcopiecursus - Roche diagnostics, Vilvoorde
•  Vrijdag 22 september 2017
 Cursus fertiliteit (basis) - Bayer, Diegem

•  Zaterdag 30 september 2017
 Basis I Hysteroscopiecursus (24 deelnemers 1e, 2e jaars assistenten) - 

Stuivenbergziekenuis ETCA, Antwerpen
•  Zaterdag 7 oktober 2017
 Nationaal Congres: Koninklijke Vereniging voor Gynaecologie en 

Verloskunde (KBVGV) - Dolce La Hulpe, Brussel
•  Vrijdag, 20 oktober 2017
 Cursus Pelvience Oncologie - AstraZeneca, Ukkel
•  Donderdag 26 oktober 2017
 Cadaverworkshop (op uitnodiging) - CETRAS, UZ Gent
•  Donderdag 9 november 2017 (onder voorbehoud)
 Perinatala avond - MSD, Brussel
•  Donderdag  en vrijdag, 16-17 november 2017
 Cursus Verloskundige Vaardigheden - UZA Edegem
•  Zaterdag 25 november 2017
 Basis II Hysteroscopiecursus (24 deelnemers 3e, 4e en 5e jaars 
 assistenten) - Stuivenbergziekenhuis ETCA, Antwerpen 
•  Vrijdag 8 december 2017
 Cursus Infecties in de gynaecologie - Bayer, Diegem
•  Vrijdag 15 december 2017
 Samenkomst A&B Fertiliteitscentra - Congrescentrum De Pitte, 
 De Schorre, Boom

VVOG activiteiten te noteren in uw agenda. Graag tijdig inschrijven aub.



Inschrijving

Inschrijven gebeurt bij voorkeur online: www.vvog.be/evenement/lentevergadering-2017, waarbij u uw inschrijving rechtstreeks via het veilig 
online betaalplatform (Mollie) onmiddellijk kan finaliseren. Inschrijving is ook mogelijk door het invullen en terugzenden van deze 
antwoordkaart uiterlijk op 10 maart 2017.

Dokter .................................................................................................. zal deelnemen aan de Lentevergadering op zaterdag, 18 maart 2017 in Hasselt en betaalt

m € 90 als effectief lid (registratie én betaling “voor” het congres) Registratie én betaling ter plaatse of betaling “na” het congres: € 125
m € 50 als aspirant-lid (registratie én betaling “voor” het congres) Registratie én betaling ter plaatse of betaling “na” het congres: € 70
m € 50 als senior (registratie én betaling “voor” het congres) Registratie én betaling ter plaatse of betaling “na” het congres: € 70
m € 160 als niet-lid (registratie én betaling enkel “voor” het congres)  - Contacteer VVOG via info@vvog.be

Enkel indien u gebruik maakt van deze antwoordkaart, gelieve dan over te schrijven op het rekeningnummer BE79 7310 4100 7733
(KREDBEBB) van de VVOG te Sint-Niklaas uiterlijk op 10 maart 2017 met mededeling: Lentevergadering 2017 + naam.

Annulering

Annulering van uw inschrijving kan alleen schriftelijk. Bij annulering van uw congresregistratie zal tot en met 10 maart terugbetaling van het 
inschrijvingsgeld plaatsvinden na aftrek van € 20 administratiekosten. Bij annulering vanaf 10 maart vindt geen enkele terugbetaling plaats.
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VVOG Congressecretariaat
c/o Orga-Med Congress Office
Opalfeneweg 3
1740 Ternat




