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VVOG 
 
•  Opgericht door enkele collega’s ter 

ondersteuning van elkaar, als clubje 
vrienden, toen de dieren nog spraken… 

•  Ondertussen uitgegroeid tot vrijwel 
professionele VZW (BTW-plichtig) die meer 
dan 95 % van de Vlaamse gynaecologen 
vertegenwoordigt. 

•  Partner voor vrouw en vrouwenarts 
•  Stelt expertise ter beschikking van 

industrie en overheid. 



VVOG 

VVOG en zijn Waalse tegenhanger 
GGOLFB gaan samen in de KBVGV 
 
VVOG    
Raad van Bestuur 
Beroepsbelangencommissie 
Werkgroepen met hun bijzondere 
interessegroepen 
VVOG bureau 



Historiek VVOG-voorzitters  
•  H. Lamiroy     1960 – 1968 
•  R. Derom     1968 – 1971 
•  G. Huyghebaert    1971 – 1974 
•  R. Schoysman    1974 – 1977 
•  F. Michiels     1977 – 1980 
•  G. Albertyn     1980 – 1983 
•  A. Bekaert     1983 – 1986 
•  P. Santens     1986 – 1989 
•  G. Albertyn     1989 – 1992 



Historiek VVOG-voorzitters  
•  J. Van Wiemmersch   1992 - 1995 
•  J.J. Amy     1995 – 1998 
•  J. Van Wiemeersch   1998 – 2001 
•  F. De Prins     2001 – 2004 
•  G. Debruyne    2004 – 2007 
•  P. Hinoul / I. Vergote   2007 – 2010 
•  I. Vergote     2010 – 2013 
•  J. Bosteels     2013 – 2016 
•  J. Gerris     2016 – 2019 



VVOG 
Raad van Bestuur  
15 verkozenen, waarvan 1 afgevaardigde van elke 
werkgroep en 1 vertegenwoordiger van de 
beroepsbelangencommissie en 1 
assistentenvertegenwoordiger 

Werkgroepen  
telkens met 7 verkozen bestuursleden 

Beroepsbelangencommissie  
1 verkozen bestuurslid 
commissie zelf vrij toegankelijk voor alle leden 

VVOG Bureau 
motor  



•  Raad van Bestuur 
– Voorzitter    Jan Gerris 

– Vice-voorzitter   Johan Van Wiemeersch 

– Penningmeester   Bart Bollen 

– Secretaris    Steven Weyers 

Maken samen deel uit van het dagelijks bestuur 
die samen met het VVOG bureau instaan voor 
de dagdagelijkse werking 
- KWP-voorzitter   Jan De Prest 



•  Raad van bestuur overige leden 

– Afgevaardigde werkgroep verloskunde 
– Afgevaardigde werkgroep algemene 

gynaecologie 
– Afgevaardigde werkgroep oncologische 

gynaecologie 
– Afgevaardigde werkgroep reproductieve 

gynaecologie 
– Vertegenwoordiger van de beroepsbelangen 
– Vertegenwoordiger van de assistenten 
 



•  Werkgroep verloskunde 
– 7 verkozen leden 
– Voorzitter Joachim Van Keirsbilck 
– Vertegenwoordiger RVB Luc De Catte 



•  Werkgroep algemene gynaecologie 
– 7 verkozen leden 
– Voorzitter Jasper Verguts 
– Verschillende Bijzondere Interesse Groepen 

•  Gynaecologische endoscopie 
•  Gynaecologische infecties 
•  Urogynaecologie / bekkenbodem 
•  Paediatrische en adolescentengynaecologie 



•  Werkgroep oncologische gynaecologie 
– 7 verkozen leden 
– Voorzitter Patrick Berteloot 
– Twee Bijzondere Interesse Groepen 

•  Senologie 
•  Pelviene oncologie 



•  Werkgroep reproductieve geneeskunde 
– 7 verkozen leden 
– Voorzitter Willem Verpoest 



•  Commissie beroepsbelangen 
– Voorzitter Guy Verhulst 
– Samenwerkend met VBS, Verbond der 

Belgische beroepsverenigingen van 
geneesheren-Specialisten. 

– Vergaderingen voor elk lid toegankelijk. 



•  Assistenten 
– Vertegenwoordiger Bart Vergauwe 



•  Werkgroep derde wereld cel 
•  VVOG-plus 

 



•  VVOG Bureau 
– Motor die de boel doet draaien 
– Executive manager Sarah Collin 
– Management assistant Petra Praet 

– Freelance medewerkers 
•  Katja Reyniers 
•  Christa Grootaert 

 



VVOG 
•  Doelstellingen  

1.Het wetenschappelijk karakter en 
kwaliteitsvolle uitoefening van het beroep 
verhogen. 
 
2.Het professionele karakter en de verdediging 
van de beroepsbelangen verhogen. 
 
3.Het sociale karakter, de sociale contacten 
tussen leden bevorderen. 



1.Het wetenschappelijk karakter en 
kwaliteitsvolle uitoefening van het 

beroep verhogen.  



1.Het wetenschappelijk karakter en 
kwaliteitsvolle uitoefening van het 

beroep verhogen.  

 
•  Organiseren van cursussen, congressen, 

vergaderingen, bijscholingen,… 
– Belangrijk voor erkenning 
– Belangrijk voor accreditering 
– Belangrijk voor kwaliteit van zorg 



1.Het wetenschappelijk karakter en kwaliteitsvolle 
uitoefening van het beroep verhogen.  

Jaarcongres  
Lentevergadering 

Post Universitaire studiedag 
Hysteroscopiecursussen 
Laparoscopiecursussen 

Infectiecursus 
Colposcopiecursus 

Vulvacursus 
Cursus seksuologie 

Cursus urogynaecologie 
Cursus medische beeldvorming in de senologie 

Cursus senologie 
Cursus pelviene oncologie 

Cursus verloskundige vaardigheden 
Cursus CTG/STAN 
Perinatale avonden 

Cursus fertiliteit 
Samenkomst A- en B-centra 

Ethiek en Economie 

 

 



2.Het professionele karakter en de 
verdediging van de 

beroepsbelangen verhogen. 
 



2.Het professionele karakter en de 
verdediging van de beroepsbelangen 

verhogen. 
 •  Aanpassing nomenclatuur  

–  Hysteroscopie 
–  Echografie 

•  Herijking van de nomenclatuur 
•  Urgentietarief voor bevallingen 
•  Besparingen 
•  Reorganisatie van de verloskundige zorg 
•  Medicolegale druk 



3.Het sociale karakter, de sociale 
contacten tussen leden 

bevorderen. 
 



3.Het sociale karakter, de sociale 
contacten tussen leden 

bevorderen. 
 •  Collega’s, geen concurrenten 

•  Praten met elkaar 
Vooral over complicaties, fouten, problemen in 
associaties, financiële regelingen,… 

•  Steun aan elkaar 
•  … 



Lid zijn van de VVOG is dus belangrijke stap om 
 

  Gynaecolo(o)g(e) te worden 
  Gynaecolo(o)g(e) te zijn 
  Gynaecolo(o)g(e) te blijven 

 
  Gelukkig gynaecolo(o)g(e) te blijven 



Word dus lid van de VVOG ! 



Lidgeld 2017  
•  Effectieve leden      €400 
•  3-de jaar erkend (erkenning 2014)  €255 
•  2-de jaar erkend (erkenning 2015)  €170 
•  1-ste jaar erkend (erkenning 2016)  €85 
•  Buitengewone leden     €75 

Verblijf buitenland, niet gynaecologen lid 
werkgroepen, BIG’s 

•  Senioren,VVOG-plus     €20 
•  Stopzetting praktijk     €20 
•  Aspirantleden(assistenten)    €20 


