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Beste VVKE-leden en sympathisanten, 
 
 
Ook in 2022 verwelkomen we jullie graag op 2 wetenschappelijke vergaderingen. Onze 
voorjaarsvergadering is al zeer binnenkort. Noteer alvast donderdag 21 April in de agenda. 
Het programma vindt u hieronder.  
 
In het najaar trakteren we allen naast lezingen ook met veel enthousiasme terug op een 
sociaal event aangezien de VVKE ook vooral een forum wil zijn waarbij communicatie tussen 
de labomedewerkers van alle Vlaamse centra centraal staat. Onze vergaderingen en sociaal 
event zijn een ideaal moment dus voor informele contacten met de collega’s uit andere 
centra.   
 
 
 
21 april 2022 | Algemene & Wetenschappelijke voorjaarsvergadering 
 
 
Naar aanleiding van de aangrijpende aflevering van het programma ‘Taboe’ op ÉÉN over 
ongewenst kinderloos zijn, hadden we als VVKE het idee om onze voorjaarsvergaring te 
wijden aan dit minder besproken onderwerp. 
 
We nodigen jullie uit voor 2 lezingen omtrent deze topic. De getuigenis van Jeroen Aussems. 
Hij is één van de 4 innemende mensen die samen met Philippe Geubels op reis vertrok om zijn 
verhaal te doen over onvervulde kinderwens. Alsook een lezing van psychologe Lize Leunens 
(nog onder voorbehoud), werkzaam binnen de fertiliteit over ervaringen, hulpverlening, 
ondersteuning en eventuele alternatieven die vanuit een IVF centrum kunnen worden 
aangeboden. 
 
Een goede eyeopener voor wie en waarom we het allemaal doen, al is het niet altijd een 
succesverhaal. 
 
Locatie: VUB Brussel campus Jette 
 
 
 
 
 
 



 

 
Programma 21 april 2022 
 
17:30-18:00  Ontvangst 
 
18:00-18:15  Verwelkoming en algemene vergadering 
 
18:30-19:15  Getuigenis Jeroen Aussems 
 
19:15-20:00  Psychologe Lize Leunens aan het woord, IVF centrum UZ Brussel 
 
20:00   Receptie met een kleine hap 
 

 
Registreren vóór vrijdag 15 april 2022 door te mailen naar stefanie.degheselle@uzgent.be  

 
 
 
14 oktober 2022 | Wetenschappelijke najaarsvergadering met social event 
 
 
SAVE THIS DATE! 
 
 
Lidgeld 2022 
 
 
Wensen jullie in 2022 lid te blijven/ te worden en deze vergaderingen bij te wonen? Schrijf 
jullie dan vóór 15 april 2022 in. Voor de effectieve leden* bedraagt het lidgeld 38€, voor 
aspirant leden 25€. Inschrijving in groep? Stuur alvast een mailtje door met alle leden + 
vermelding effectief/aspirant lid naar stefanie.degheselle@uzgent.be  
 
U kan het bedrag overschrijven op volgend rekeningnummer met vermelding van ‘lidgeld 
VVKE 2022’ en ‘uw naam/labo’: 

 
 
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via www.vvke.be of stefanie.degheselle@uzgent.be. 
 
*effectieve leden: Laboranten met min6 jaar en Klinisch Embryologen met min3 jaar ervaring, actief werkzaam in een IVF centrum 
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Nieuws 
 
 
In 2021 werden vanuit de VVKE ook 2 werkgroepen tussen de verschillende Vlaamse  centra 
opgericht:  
 

 Werkgroep IVF centra die zich bezighoudt met FAGG zaken, de IFIC verschillen tussen 

de verschillende embryologen en de blijvende onduidelijkheden i.v.m. de nieuwe MLT 

wetgeving binnen IVF.  

Deze werkgroep wordt gestuurd door onze voorzitter, Koen Wouters samen met de 

hoofden en kwaliteitsmanagers van alle Vlaamse centra. 

Afgelopen vergaderingen waren zeer open en vruchtbaar. Er wordt ook een initiatief 

genomen om een live meeting te organiseren in samenwerking met BSRM 

voorafgaand aan de BSRM najaarsvergadering. Meer info volgt. 

 Werkgroep Q over meer dagelijkse kwaliteitszaken binnen een IVF labo. Deze wordt 

binnenkort opgestart. Contactpersoon Katleen Hostens, Klinisch embryoloog AZ, Sint-

Jan Brugge. 

Overkoepelend is er ook een werkgroep clinical lab expert opgericht voor 
technische/wetenschappelijke experten actief in klinische labo’s in België. Deze is een eerste 
keer virtueel samengekomen waar het Nederlandse en Deense model werd voorgesteld. Het 
doel is om naar een erkenning te werken voor de masters werkzaam in een labo.  
 
 
 
We hopen op jullie enthousiasme voor een (nieuw) jaar lidmaatschap en zien jullie heel graag 
op 21 april! 
 
Groeten, 
Het VVKE bestuur 
www.VVKE.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vvke.be/

