
  
 

Donderdag 25 november 2021 

Geachte lid, 

We nodigen u graag uit op de:   

Buitengewone Algemene Vergadering 

van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie 

Woensdag 1 december 2021 om 18.00 uur. 

Woensdag 1 december 2021 à 18h. 

 
Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/88361088743?pwd=YzZSbldRSXhkNlZacGxtMzF2ZHlFdz09 

Meeting ID: 883 6108 8743 

Passcode: 905483 

Tijdens deze algemene vergadering zullen we stemmen over de nieuwe statuten van de BVGG.  
Uw aanwezigheid is dus bijzonder belangrijk, zodat u kennis kunt nemen van de voorgestelde 
wijzigingen en uw stem kunt laten horen. 

Inschrijvingsformulier is beschikbaar zijn op onze website www.geriatrie.be 

Agenda: 

 18:00 : Welkom 

 18:15 : Wetenschappelijke presentaties  

 Medication review to prevent avoidable hospital admissions in older people with multi-
morbidity: Measuring outcomes that matter to patients - Stefanie Thevelin, AZ Sint Lucas 
Gent 

 Muscle fatigability in ageing – influence of measurement system and clinical status - Liza 
De Dobbeleer, VUB, Faculty of Medicine and Pharmacy 

 19:05 : BVGG/SBGG Guideline: How to perform a medication counselling session in older adults 
prior to hospital discharge – Andreas Capiau, Ugent 
 

 19:20 : Presentatie van de BYG - Belgian Young Geriatricians – Barbara Sonneville, AZ. Glorieux 
Ronse & François-Xavier Sibille, UCLouvain CHU UCL Namur 
 

 19:30 : Uitreiking van de prijzen:  
 Prediction Of Hospitalization And Unplanned Readmission Among Older Adults In The 

Emergency Department: Accuracy of Three Screening Tools - Pieter Heeren, KU Leuven 

 Physical activity, inflammation, T-cell phenotypes and pre-frailty in the oldest old: first results 
from the BUTTERFLY study - Emelyn Mathot, VUB 

 Les violences sexuelles à l'encontre des personnes âgées - Adina Cismaru, ULiège 

 Influence de la pathologie cancéreuse sur le pronostic vital des patients âgés atteintes de 
SARS-CoV-2 - Gabrielle Lemoine, ULB 

 



  
 20:00 : Voorstelling van de statuten en verkiezing 

 Aanwezigheidslijst en conformiteitscontrole 

 Stemming door handopsteking betreffende het voorstel voor de nieuwe statuten (zie 
bijlage, tweede lezing, quorum van de deelnemers is niet vereist) 

 Overgangsmaatregelen voor de toepassing van de nieuwe statuten (stemming) 

 Korte voorstelling kandidaten voor de Raad van Bestuur 

 Verkiezing van de Raad van Bestuur (stemming) 

 Telling van de stemmen 

 

 20:40 : Afronden van de vergadering  

 Verkiezingsuitslag 

 Korte informele openbare vergadering van de verkozen vertegenwoordigers van de Raad 
van Bestuur 

 

We hopen u talrijk op de vergadering te mogen verwelkomen. 

Met onze vriendelijke groeten, 

Nicolas Berg Johan Flamaing Marie de Saint-Hubert Nele van Den Noortgate 
    
Président  Past-president Secrétaire générale Algemeen secretaris 

 


