Travelling Fellowship Belgian Knee Society
De Belgian Knee Society (BKS) heeft tot zijn doelstellingen het bereikbaar en bruikbaar
maken van de expertise op het gebied van degeneratieve afwijkingen en prothesiologie van
de knie.
Om dit doel te bereiken organiseert de BKS onder andere een Travelling Fellowship. Dit
fellowship stelt de deelnemers in staat gerenommeerde klinieken in West Europa te
bezoeken en daarmee hun expertise te vergroten. De deelnemers krijgen tijdens de
werkbezoeken uitgebreide kans voor participatie, observatie en discussie.
De BKS meent dat een internationaal fellowship naast de uitwisseling van wetenschappelijke
kennis ook leidt tot een verrijking op cultureel, sociaal en geografisch vlak.

Doelgroep
De BKS richt het Travelling Fellowship in voor orthopedisch chirurgen die na het afronden
van hun opleiding 2-5 jaar werkzaam zijn in een praktijk of laatstejaars residenten met een
duidelijke focus op kniepathologie. In dit stadium van de loopbaan heeft men een brede
theoretische kennis ontwikkeld met goede basale chirurgische vaardigheden. Op een
dergelijk moment ontstaan ook vragen omtrent speciale pathologie en de daarbij behorende
behandelingsstrategieën. Een fellowship biedt dan de mogelijkheid zich verder te
ontwikkelen tot expert op dit vakgebied.
Profiel van deelnemers:
- orthopedisch chirurg, max 5 jaar werkzaam in een praktijk met focus kniepathologie of
laatse jaar resident met bewijsbare toekomstige positie binnen een dergelijke praktijk
- lid van de Belgian Knee Society (BKS).
- aantoonbare interesse in de knie prothesiologie. Zoals blijkt uit congresbezoek, operatie’s
en eventuele publicaties.
Invulling van het Travelling Fellowship
Om de 2 jaar zal een 1-2 weken durend Travelling Fellowship worden georganiseerd in een
West Europees land. Drie deelnemers worden tijdens dit fellowship begeleid door een senior
lid van de BKS.
Toonaangevend klinieken worden in het betreffende land bezocht. Tijdens het bezoek aan
een kliniek staat een uitgebreide rondleiding op het programma. Ook worden operaties
bijgewoond, poliklinieken gevolgd en voordrachten verzorgd
Zes maanden voor aanvang van het fellowship wordt de definitieve datum en het reis
schema vastgesteld. Het definitieve programma volgt vier maanden voor aanvang.
Indien mogelijk wordt het Travelling Fellowship gekoppeld aan een bestaand congres of
wetenschappelijke postgraduate bijeenkomst in het gastland.
De reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de BKS.
De deelnemers maken na afloop van het fellowship een verslag hetgeen gepubliceerd wordt
op de website van de BKS.

Selectieprocedure
Ruim voor aanvang wordt via de gebruikelijke kanalen het fellowship onder de aandacht
gebracht van de BVOT en BKS leden.
Belangstellenden die binnen de doelgroep vallen worden uitgenodigd het applicatieformulier
in te zenden naar de secretaris van de BKS.) Het bestuur van de BKS zal op grond van het
profiel van de kandidaten drie personen selecteren.
Applicatieformulier
Email je applicatie naar secretariaatBKS@outlook.com

