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                             Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie vzw  

 

                       
 
Nieuwsbrief 2, 2022        15/09/2022 
 
 
Geachte Collega’s, Beste Vrienden,  
 
 
Meer recente gebeurtenissen als COVID 19, financiële inflatie, energiecrisis, en 
groeiend tekort aan (orthopedische) verpleegkundigen hebben een impact op 
ons beroep en de patiëntenzorg. Zo werden bv. orthopedische ingrepen als 
eerste afgeschakeld tijdens de COVID pandemie en wordt het opschalen 
vertraagd door een groeiend tekort aan paramedici. Dit moet ons doen 
beseffen dat optreden als één grote orthopedische familie ten dienste van de 
orthopedische patiënt van onschatbare waarde blijft.  
 
Gestuurd door deze uitdagingen werd besloten om de 'meer traditionele' 
opbouw van het Orthopaedica Belgica congres rond de verschillende 
subgroepen los te laten, de 'silo's' te doorbreken en OB 2022 rond één 
gemeenschappelijk onderwerp te organiseren om onze eenheid en kennis te 
versterken.  
 
Het thema van Orthopaedica Belgica 2022 was ‘Technologie’. We mochten 297 
deelnames registreren en er was een enthousiaste wisselwerking met de 
industrie. Alle subgroepen hebben substantieel bijgedragen tot het succes. We 
konden leren van de verschillende invalshoeken die zich binnen de 
verschillende sub-specialismen ontwikkelen om onze performantie te verhogen 
en het hoofd te bieden aan de toekomstige uitdagingen.  
Een sessie met vertegenwoordigers van RIZIV, de gezondheidseconomie en 
onze junior leden (BOTRA) illustreerde de nauwe verbondenheid tussen de 
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gezondheidszorg en de sociale zorg. Ook mogen we het veranderend 
maatschappelijk kader waarin we moeten samenwerken om de wens naar 
evenwicht tussen werk en privéleven in te vullen, niet uit het oog verliezen.  
 
Het wordt steeds duidelijker dat ook binnen ons specialisme het verzamelen en 
beheren van gegevens een essentiële hoeksteen zijn om te kunnen voorzien in 
een optimale orthopedische zorg. Data zullen ook in ons specialisme een 
actieve rol spelen in een sneller en beter herstelproces van onze patiënten. Er 
wordt daarom binnen het BVOT-bestuur gewerkt aan een uitbreiding en 
gestructureerd openstellen van het Orthopride register. Het doel van de BVOT 
is het opbouwen/ondersteunen van een algemeen en niet gefragmenteerd 
(implantaten) register. 
 
De voorbije 6 maanden heeft het BVOT-bestuur samen met de verschillende 
vertegenwoordigers van de subgroepen, meegewerkt aan de ‘Herijking van de 
nomenclatuur’. Deze nomenclatuur is gestructureerd rond de verschillende 
anatomische regio’s. Open en gesloten procedures worden systematisch 
onderscheiden. Ze worden geijkt volgens duur, complexiteit en risico. Deze 
oefening is momenteel lopende. In de maand november worden de bijdragen 
van de verschillende sub-specialismen ten opzichte van elkaar gewogen. In een 
later stadium zal de orthopedische nomenclatuur worden geschaald ten 
opzichte van andere specialismen. 
 
Onze vereniging werd door het Kabinet van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
gesolliciteerd voor het opstellen van een ‘ontwerptekst’ betreffende Level 1 
traumacentra. Deze tekst zal in de komende weken worden gefinaliseerd en 
dan vanuit de BVOT aan zijn leden en betrokken subgroepen, ter verdere 
discussie/amendering worden voorgelegd. 
 
In het kader van internationale netwerking werd de BVOT uitgenodigd als 
gastnatie op DKOU 2022 - Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und 
Unfallchirurgie van 25-28 oktober 2022. Er is een bijdrage over 
statiekafwijkingen, schouderchirurgie en spinale/pediatrische pathologie. De 
BVOT mocht samen met SORBCOT een uitnodiging ontvangen als gastnatie 
voor Congrès de la Société Française d'Orthopédie et de Traumatologie 
(SOFCOT) dat doorgaat te Parijs 13-15 november 2023. Subgroepen of leden 
die hieraan actief willen meewerken worden bij deze vriendelijk gesolliciteerd 
dit aan ons secretariaat kenbaar te maken (secretariaat@bvot.be ) . Alle 
suggesties en hulp zijn welkom! 
 

mailto:secretariaat@bvot.be


3 
Nieuwsbrief 2, 2022 

Het BVOT bestuur is er zich terdege van bewust dat Communicatie en 
betrokkenheid een essentieel (tweerichtings)proces is, om onze voortdurende 
uitdagingen samen aan te gaan. We werken momenteel binnen de BVOT aan 
een aanpassing van het digitaal platform en het gebruik van meer moderne 
communicatiemiddelen: website, digitale nieuwsbrief, whatsapp, twitter, 
LinkedIn,….  
 
Het is uit alles duidelijk dat we niet gewoon "kalm kunnen blijven en 
doorgaan".  Nu is het tijd om de uitdagingen aan te gaan voor verandering. Het 
is een genoegen om de gespecialiseerde subgroepen de laatste jaren te zien 
bloeien en groeien en om de verscheidenheid tussen de subspecialismen te 
erkennen, maar in wezen zijn we allemaal verbonden door de fundamentele 
punten van overeenkomst die van ons één associatie maken, één vereniging, 
de Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie.  
 
We kijken er binnen de BVOT naar uit om met ieder van u samen te werken om 
onze sterke punten te consolideren, maar ook om de kans op verandering te 
erkennen en onze processen bij te stellen, onze doelstellingen te verfijnen en 
onze ideeën stroomlijnen. Suggesties dienaangaande zijn meer dan welkom en 
kunnen ons worden overgemaakt via secretariaat@bvot.be.  
 
Binnen een snel wijzigend sociaal economisch kader wenst het BVOT bestuur 
de nodige aanpassingen te maken zodat we u en de orthopedische patiënt 
beter kunnen vertegenwoordigen.  Dit om samen te blijven voorzien in een 
optimale zorg. 
 

Samen sterk!  
 

                                   
 

Frank Plasschaert, voorzitter BVOT, namens het voltallige BVOT bestuur 
  

mailto:secretariaat@bvot.be
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Congressen en Symposia 

2022 
- 9-11 november : 96ième Congrès de la SOFCOT, Paris 

 
- 15-17 november : Stanmore 26th Surgery of the adult foot and ankle course, 

UK 
 

- 19 november : Orthopaedica Belgica Instructional Course : Back to basics 
and the place of conservative treatments.   Cliniques Universitaires Saint-Luc.   
Programma : zie verder in deze nieuwsbrief.   
Info en inschrijving : www.orthobelgica.be 
 

- 26 november : Combined meeting BAPO (Belgian Association of Pediatric 
Orthopaedics) & WKO (Werkgroep Kinderorthopedie) : Pediatric osteoarticular 
infection, Brussel. 
 

- 26 november : BHS meeting : Complex acetabular revision, Antwerpen 
 

2023 

- 7 maart : 2nd BHS Hip Approaches : Cadaver course, IORT, Leuven. 
 

- 18 maart : Combined BHS/BKS meeting : Periprosthetic infections, Leuven 
 

- 25 maart: BVOT Lentesymposium 
 

- 29 maart – 1 april : 41th European Pediatric Orthopaedic Society Annual 
Meeting, Polen. 
 

- 27-28 april : SORBCOT/BVOT ORTHOPAEDICA BELGICA.  Nanni Allington 
Pediatrische Orthopedie, Brussel. 
 

- 12 juni : BHS : 10de OMG Meeting, Sint-Niklaas. 
 

- 12-14 oktober : EBJIS : 41st Annual Meeting of the European Bone and Joint 
Infection Society, Basel, Zwitserland. 
 

- 12-13 oktober : European Hip Society Meeting, Bern, Zwitserland. 
 

- 13-15 november : Congrès de la SOFCOT, Paris.  België is invited nation. 
 

- 25 november : Herfstcursus BVOT 
 

Kalender met internationale congressen :  
https://www.efort.org/events-calendar/orthopaedic-event-calendar/ 

http://www.orthobelgica.be/
https://www.efort.org/events-calendar/orthopaedic-event-calendar/
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BVOT bestuur    
1. Bestuursvergaderingen 2022 
Voorbije vergaderingen: 21/03/2022, 15/06/2022 en 20/09/2022 
Volgende vergadering: 24/11/2022 
 
2. Het dagelijks bestuur 
Dit bestaat uit de huidige voorzitter, voorbije voorzitter, ondervoorzitter, 
secretaris en penningmeester en vergadert zeer regelmatig voor de 
afhandeling van de lopende zaken. 
 
3. Andere taken 
Verder zijn verschillende bestuursleden actief in o.a. Acta Orthopaedica 
Belgica, Orthopride, EFORT, BVOT-website, BVOT research beurzen, toekenning 
prijs beste artikel, … 
 
Op dit ogenblik wordt door sommige bestuursleden actief meegewerkt in o.a. 
RIZIV aangelegenheden zoals: Audit Hip Replacement, Mobiele Applicatie voor 
revalidatie na knie-en heupartroplastie,  Revisie van de Nomenclatuur. 
 
4. Vertegenwoordiging 
Verschillende bestuursleden worden regelmatig voor advies uitgenodigd op het 
RIZIV of op ministeriële kabinetten.  
 
BVOT research beurs 
 
Elk jaar stelt de BVOT enkele researchbeurzen ter beschikking van jongere 
collega’s. 
De voorwaarden voor het bekomen van dergelijke beurs zijn : 
1. De aanvrager moet een ‘jongere’ zijn (< 40 jaar oud). 
2. De aanvrager moet lid zijn van de BVOT. 
3. Andere sponsors van de studie dienen aangegeven te worden. 
4. Een studie gesponsord door een commerciële firma wordt niet aanvaard. 
5. De aanvrager maakt een nauwkeurig bestek met opgave en motivatie van 

de uit te geven bedragen. 
6. De aanvrager maakt een finale afrekening op. Eventuele overtollige 

bedragen worden teruggestort aan de BVOT. 
7. Klinische studies zijn bij voorkeur gerandomiseerd. 
8. De beneficiaris van de BVOT beurs verbindt er zich toe: 

-het BVOT bestuur elke 6 maanden op de hoogte te stellen over de  
vooruitgang van het project; 
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-een copie van de artikels die voortkomen uit dit project aan het  
 BVOT bestuur te overhandigen; 
-de bvot beurs/grant te vermelden bij elke voordracht of bij elk  
 artikel voortkomend uit dit project. 

 
Gelieve uw aanvraag in te dienen via:   jos.stuyck@skynet.be 
 
Toegekende researchbeurzen 
Aan collega Jeroen Verhaegen, UZ Antwerpen, werd een BVOT research beurs 
toegekend als steun voor zijn onderzoek naar “The Use of Sensors in 
Monitoring Outcome Following Total Hip Arthroplasty”. 
 

 

 
 
Aan collega Damien Van Quickenborne, Orthopedisch Heup Chirurg, 
Anca Clinic, werd eveneens een research beurs toegekend voor zijn 
onderzoek naar de “Rotator cuff of the hip”.  
 

 
 

We feliciteren beide collegae en wensen hen alle succes toe bij hun onderzoek! 

mailto:jos.stuyck@skynet.be
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Orthopride 
Het rapport met de voorbije gegevens is in voorbereiding. Verdere info in de 
volgende nieuwsbrief. 
 
OrthoEvidence 
BVOT-lidmaatschap geeft automatisch toegang tot OrthoEvidence. 
40-50% van onze leden consulteren deze site regelmatig. Het bestuur heeft dan 
ook beslist de toegang tot deze dienst te verlengen voor het jaar 2022 (€ 6/lid 
per jaar). Wij raden aan zoveel mogelijk gebruik te maken van deze dienst. 
 
To create an account, follow these instructions : 
1. Go to: www.myorthoevidence.com/associationsignup/43BVOT78 
2. Enter Your Email Address and Create Password 
3. Confirm your e-mail by clicking on the “Activate Account”  
     Link sent to your e-mail address 
4. Complete Onboarding Process 

 
BVOT prijs voor het beste juniorartikel in Acta Orthopaedica Belgica 2020 
 
De prijs werd toegekend aan collega Anton Borgers voor zijn studie "Etiology of 
knee pain in elite cyclists: A 14-month consecutive case series", gepubliceerd in 
het juni nummer 2020, blz 262 
 

 
 

                         Onze welgemeende felicitaties! 
 
 
Aangaande de jaarlijkse BVOT prijs voor het beste juniorartikel, gepubliceerd 
in Acta Ortopaedica Belgica:  
- de laureaat moet eerste auteur zijn, BVOT-lid en jonger dan 40 jaar.  
- De prijs van € 625 wordt toegekend door 3 senior leden van het BVOT-bestuur. 
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In memoriam 
 
Op 09/05/2022 overleed collega Jef Haeverans in Geel.  
Hij werd geboren op 08/11/1930 te Lille. Na een carrière als dokter in Congo,  
was hij actief als orthopedisch chirurg in het Sint-Dimpna ziekenhuis in Geel. 
 

 
 

Op 20 mei 2022 overleed collega Hugo De Boeck in Aalst.  
Hij werd geboren op 1 november 1947 in Erpe. Hij was Professor emeritus van 
het UZ VUB te Jette en was gespecialiseerd in de kinderorthopedie. 
 

 
 
Op 24 juni 2022 overleed collega Jozef Verstreken in Schoten.  
Hij werd geboren op 2 april 1937 in Lier. Na in het OLV Middelares Ziekenhuis 
in Deurne en in het UZ Leuven te hebben gewerkt, werd hij diensthoofd 
orthopedie in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 
 

            
 
De BVOT biedt de familie haar diepe gevoelens van medeleven aan. 
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Cultuur : 
Collega Filiep Bataillie, medisch directeur AZ Herentals, schreef zijn eigen 
ervaringen als COVD-patiënt neer in het boeiende boek « Adem » : 
 

 
 
BVOT secretariaat 
Mw. Paula Christiaens : e-mail adres: secretariaat@bvot.be 

 
Wilt u BVOT-lid worden of verandert u van (e-mail)adres?  
Gelieve dan het secretariaat te verwittigen : secretariaat@bvot.be 
 
Aantal BVOT leden :  930, waarvan 166 juniores en 45 collegae op rust. 
 
Lidgeld 
Het jaarlijks lidgeld bedraagt: 

€ 100 : assistent in opleiding 
      € 150 : < 3 jaar erkend 
      € 250 :  > 3 jaar erkend 
      € 100 :  65+  
 
Van dit bedrag gaat naar: 
Ortho evidence : € 5/lid 
EFORT: € 6/lid, 
Acta Orthopaedica Belgica: de reële kost voor de Acta wordt elk jaar berekend en verdeeld 
over BVOT en SORBCOT à rato van het aantal leden. De jaarlijkse kost van de Acta is echter 
beduidend gedaald sinds de herstructurering ervan. 
 
Andere voordelen: 
- Assistenten worden automatisch lid van BOTRA  
- BVOT-lidmaatschap geeft vermindering bij inschrijving voor het Lentesymposium, het  
jaarlijks Orthopaedica Belgica Congres, de Herfstcursus en sommige symposia georganiseerd 
oor een BVOT-subgroep. 
- Nieuwsbrief 
- U bent ook verzekerd voor eventuele schade door U toegebracht aan voorwerpen, 
personen en gebouwen tijdens symposia georganiseerd door BVOT, BELSS, BHS, BKS, BFAS, 
BOTRA, BOTA en BAPO. Ook voor groepsreizen naar het buitenland, mits dit door te geven 
aan de secretaresse, die de verzekering verwittigt.  

mailto:secretariaat@bvot.be
mailto:secretariaat@bvot.be
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- Alle leden krijgen uiteraard een log-in voor de website www.bvot.be en www.botra.be.  
  Dit  bezorgen we ook aan assistenten niet-leden, omdat ze zo hun elektronisch stageboekje 
  kunnen bijhouden. 
 
 

19 november 2022: Orthopaedica Belgica Instructional Course  
Programme   -    Last updated 03/09/2022 

08:00 – Registration, welcome coffee and visit of the exhibitors 
08.30 – Welcome with start quizz – Dr Nanni Allington & Prof Frank Plasschaert 

08.40 – The Hip 
Moderators : Jean-Emile Dubuc & Emmanuel Audenaert 

Quiz 1 

08.45 – Detailed Anatomy of the Hip – Bilal Kapanci & Tatiana Charles 
09.05 – Hip Biomechanics – Laurent Fabeck 
09.25 – Surgical approaches of the Hip 

o Introduction – Marc Jayankura 
o Lateral approach (Hardinge) – Patrick Clayson 
o Posterior approach (Moore) – Thiery Thirion 
o Anterolateral approach (Rottinger) – Hervé Poilvache 
o Direct anterior approach (Hueter) – Laurent Clairbois 
o “Superpath” approach – Didier Postlethwaite 
o Trochanterotomy – Pascal Poilvache 

10.25 – Q&A 

10.35 – Coffee Break & visit exhibition 

11.00 – The Foot (BFAS/EFAS) 
Moderators: Dinh Qui Du Phan & Stefan Clockaerts 

Quiz 2 

11.05 – Introduction of BFAS and opportunities for Residents as member of BFAS/EFAS 
               Kris Buedts 
11.10 – Is mini-invasive surgery promising the sky? : Kris Buedts 
11.22 – Update on medical imaging in Foot and Ankle Surgery  Arne Burssens 
11.35 – How to treat our patients comfortably in Foot and Ankle Surgery  Stefan Clockaerts 
11.47 – Basic incision everybody should now and their relation to the surface anatomy of 
foot and ankle  Geoffroy Van de Putte 
12.00 – What is laxity and instability in foot and ankle? Frederik Michels 
12.15 – Starting Surgeons position in foot and ankle – Gilles Thuysbaert 

12.27 – Q&A 

http://www.bvot.be/
http://www.botra.be/
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12.45 – Lunch & visit exhibition 

14.00 – Guest Speaker: Est-ce vraiment utile de connaître l’anatomie pour opérer? 
              Antoine Hamel 

14.30 – The Knee 
Moderators: Pieter Berger & Pierre Burton 

Quiz 3 

14.35 – Clinical exam of the Knee – Pierre Burton & Anaïs Legrand 
14.55 – Well thought medical imaging of the Knee – Jérôme Demuylder 
15.15 – Surgical approaches in Knee Arthroplasty – Alexandre Netten 
 
15.35 – Coffee break & visit exhibition 

16.00 – Preop planning in total Knee Arthroplasty – Pascal Poilvache 
16.20 – MRI of the Knee: Do not misinterpret! – Maryam Shahabpour 
16.40 – Axial deviations and osteotomy planning of the Knee – Andy Stefancu 
17.00 – Ligamentous anatomy of the Knee – Michel Vancabeke 

17.30 – Results of Quiz and Winner … and farewell drink 

 
 
------------------------------ 
F.Plasschaert, voorzitter  -  J. Vanlauwe, secretaris  -  J. Stuyck, tekst.       

   

 
BVOT: 
Zetel: Dossier BVOT, secretariaat: Orthopedie, UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 
1090 Brussel 
Ondernemingsnummer: 0411.514.679  BTW – nummer: BE0411514679 
www.bvot.be 
Secretariaat: Paula Christiaens - E-mail: secretariaat@bvot.be 

 
 

 

http://www.bvot.be/
mailto:secretariaat@bvot.be


12 
Nieuwsbrief 2, 2022 

BVOT bestuur: 

             Frank Plasschaert, voorzitter 
Jan Noyez, uittredend voorzitter en secretaris der zittingen 
Peter Verdonk, ondervoorzitter    
Johan Vanlauwe, secretaris    

             Luc Renson, schatbewaarder 
             Gerrit De Wachter, vice-schatbewaarder 

Jan Victor, afgevaardigde EFORT 
Leden: 
Karl Brabants                                         Lieven Dossche                  
Jozef Michielsen                                    Stijn Muermans                 
Lieven Moke     Filip Robijns     
Thierry Scheerlinck                                Jos Stuyck     
Sam Thomas                                         Toon Van Raebroeckx 
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