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                         Nieuwsbrief 1, 2016                          2-2-2016 
 
 
 
 
 
                   Geachte Collega, 
 
 
 
 
 
                                 Het Lentesymposium van de BVOT gaat dit jaar door in samenwerking  
                                 met de Belgian Hand Group (Spring Meeting Belgian Hand Group). En wel  
                                 op 5 maart 2016, in “Het Pand”,   
                                 Onderbergen 1 (zwarte pijl op het  
                                 plannetje), in 9000 Gent. Onderwerp  
                                 : “Hand disorders in systemic disease.  
                                 Hand Injuries in Sports”. Stem uw  
                                 GPS af op het Sint-Michielsplein (in het  
                                 groen), nr 8 = Parking Sint-Michiels. De  
                                 Onderbergen straat sluit zuidelijk aan  
                                 op het Sint- Michielsplein. Kom je met  
                                 het openbaar vervoer? Neem in station Gent Sint-Pieters tram 1 (om de 6  
                                 minuten), tram 24 (om de 20 minuten) of bus 17 (om de 30 minuten) , en  
                                 stap uit op de Korenmarkt  
                                 (boven midden op het  
                                 kaartje). Schrijf u in online, via  
                                 Belgian Hand Group, Events,  
                                 Spring Meeting, 5 maart 2016.                                 
                          Belangrijk : sla geen  
                                  acht op de vermelding  
                                 “registration code” en  
                                 klik op “continue”.  
                                 Deze code dient alleen  
                                 om een bestaande  
                                 inschrijving te veran- 
                                 deren.  
                                 Programma : zelfde  
                                 web site. Tot ziens in  
                                 Gent! Registratie : 8u  
                                 Start : 8u30 
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Het Orthopaedica Belgica Congres gaat dit jaar door in het Casino te Knokke op 28 en 29 
april. Organisator is Olivier Verborgt, voorzitter 2016-2017.  
De naam Knokke komt van het 
Oudnederlandse woord knok, wat 
een hoge, aanwassende landtong 
in zee betekent. Vanuit het 
verdwenen dorp Koudekerke is in 
de elfde eeuw een dergelijke knok 
gegroeid in oostelijke richting. Na 
inpolderingen ontstond 
uiteindelijk een dorpje Ten 
Knokke (op de knok) genaamd, 
waarschijnlijk in de dertiende 
eeuw. Het dorp kreeg een kapel, 
gewijd aan de heilige Catharina en zo kreeg Knokke de naam Sint-Katelijne-ten-Knokke. 
Vroeger was visserij de belangrijkste bron van inkomsten, maar sinds het einde van de 
negentiende eeuw is dit toerisme (bron: Wikipedia). 
 
Knokke is de ideale plaats voor de organisatie van een congres en we hopen dan ook op een 

grote opkomst! Organisator Verborgt vraagt aan alle stagemeesters de assistenten bij hen in 

opleiding de kans te geven aan dit congres deel te nemen. Registratieprijzen zijn merkelijk 

goedkoper voor assistenten en fellows.  De early bird registratie eindigt op 29-02-2016 : 

schrijf u dus nu reeds in : www.ob2016.org 
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BVOT-bestuur 

Bij de laatste bestuursverkiezingen eind 2015 werden, in alfabetische volgorde, F. Bataillie, 

K. Brabants, J. Stuyck en O. Verborgt verkozen. Luc Renson is eerste opvolger. 

Voorzitter van de BVOT is nu Olivier Verborgt, die Johan Somville, na twee jaar einde 

mandaat, opvolgt. Voorzitter van BOTRA is nu Thomas Tampere, die Aad Dhollander, 

eveneens einde mandaat, opvolgt. 

Het bestuur wenst Johan Somville en Aad Dhollander van ganser harte te danken voor hun 

inzet voor onze vereniging en wenst Olivier Verborgt en Thomas Tampere veel succes met 

hun nieuw mandaat. 

 

                                                                                                             

 

Het bestuur wenst eveneens Michel Hoogmartens te bedanken voor zijn jarenlange 

inspanningen voor de BVOT, niet alleen als research coördinator, maar ook op vele andere 

gebieden ; hij geeft de fakkel nu door aan Jos Stuyck. 

In memoriam: 
 
Op 11 januari 2016 overleed collega Raphaël Jansseune (°20-12-28), voormalig secretaris van 
de BVOT. De BVOT biedt aan de familie haar diepe gevoelens van deelneming aan. 
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Uitnodiging tot de Algemene Vergadering van de Belgische Vereniging voor Orthopedie en 
Traumatologie (BVOT) tijdens het OB Congres (het juiste tijdstip wordt op het Congres 
aangekondigd). 
Onderwerp : zie lager 1-8 
Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk 
Zetel : Dossier BVOT, Secretariaat Orthopedie, UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel  
Ondernemingsnummer: 0411 514679  
 
Originele statuten: bijlagen Belgisch Staatsblad 21 oktober 1971, nummer 7092, blz 3572. Gewijzigde statuten 
volgens de VZW-wet van 2 mei 2002 : bijlagen Belgisch Staatsblad 7 oktober 2004. Datum van neerlegging bij 
de Rechtbank van Koophandel in Brussel : 29 september 2004. Nieuwe wijziging : bijlagen staatsblad 5/8/2013.  
 
Voorzitter O. Verborgt nodigt alle stemgerechtigde leden uit via deze Nieuwsbrief. Stemgerechtigd zijn : alle 
effectieve seniorleden en juniorleden in regel met hun lidgeld voor 2016. Stemming bij handopsteking kan. Een 
gewone meerderheid volstaat. Maximum één volmacht per lid : voor de Algemene Vergadering af te geven aan 
de voorzitter. 
 
1° Goedkeuring van de tekst van de vorige Algemene Vergadering, op 23 april 2015 te Louvain-la-Neuve. Zie 
Nieuwsbrief 1, 2015, op de website www.bvot.be > Nieuws > Nieuwsbrief.  
 
2° Ontslag en benoeming bestuurders. De coöptatie KU Leuven van Michel Hoogmartens gaat over naar Luc 
Renson. Hoogmartens neemt ontslag als coördinator research, en wordt in deze functie opgevolgd door Jos 
Stuyck. Guy Putzeys komt aan het einde van zijn 4jarig mandaat. Werden nieuw verkozen voor de periode 
2016-2019 : Filiep Bataillie en Karl Brabants.  
 
3° Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2015. De BHS organiseerde het Lente-symposium “Forward, 
thanks to the past” in Rotterdam op 13 maart 2015, in samenwerking met de Dutch Hip Society. Het jaarlijks 
Congres had plaats in Louvain-la-Neuve, op 22, 23 en 24 april 2015. Op 14 november 2015 ging de Herfstcursus 
door in La Hulpe, met als onderwerp : “How bone metabolism interacts with fracture healing”.    
  
4° Financieel verslag boekjaar 1 januari - 31 december 2015 : 
 
Inkomsten  en positiva :  
Verkoop effecten en opbrengst coupons : + 307.027,31 euro tegen + 142.717,87 euro in 2014. 
Zichtrekening : + 40.843,59 euro op 10 jan 2015 tegen + 120.226,51 euro in 2014. 
Congressen en symposia : + 1.198,95 euro tegen + 92.230,13 euro in 2014. Jaar zonder congres!.   
Lidgelden : 74.375 euro tegen + 66.950 euro in 2014.   
BTW : +1.236,65 euro tegen +2.247,41 in 2014.  
Spaarboekje :  +851,58 euro op 10 januari 2016  tegen + 1.855,72 euro in 2014.   
Vreemde munten :  
Noorse kronen : 45.066,74 NOK op 10 jan. 2016 = 4.650,88 euro tegen + 31.289,75 NOK in 2014.  
Australische $ : 465,64 AUD op 10 januari 2016 = 296,37 euro tegen + 5.937,41 AUD in 2014.  
USD : +3.767,21 USD op 10 januari 2016  =  3.449,25 euro tegen + 2.720,87 $  in 2014.  
 
Totaal inkomsten en positiva 2015 : 433.929,58 euro tegen + 443.986,63 in 2014 
 
Uitgaven : 
Aankoop effecten : - 83.186,45 euro tegen - 140.033,61 euro in 2014.   
Acta : - 57.700 euro tegen  - 47.200  in 2014.   
Research : - 32.190,64 euro tegen - 10.139,01 euro in 2014   
Heupregistratie (Tine Willems, T-Write Kalken) : - 50.000 euro tegen - 9.600 euro in 2014.    
Secretariaat : -2.456 euro tegen - 6.979,53 euro in 2014 
Boekhouder : - 5.878,05 euro tegen - 4.991,41 euro in 2014.  
Diners : - 2.158,10 euro tegen - 4.473,75 euro in 2014 
ARSMB/KVBMG : - 0 euro tegen - 4.169,25 euro in 2014    

http://www.bvot.be/
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EFORT (lidgeld)  : -2.176 euro tegen - 2.164 in 2014  
Algemene kosten en bankkosten : - 116,57 euro tegen - 1.869,14 euro in 2014   
Website Michael Geens (e2e) : - 2.201,60 tegen - 1.756,93 euro in 2014   
Patrimoniumtaks : - 1.477,33 tegen - 1.334,83 euro in 2014  
Verzekering : - 1.247,13 euro tegen - 1.247,13 euro in 2014  
BVOT-prijs :  - 625 euro tegen - 937,50 euro in 2014 (1 gedeelde beurs werd in 2014 laattijdig uitbetaald) 
Vrijwilligersvergoeding : -  917,60 euro tegen  - 620 euro in 2014 
Examen : - 1.462,83 euro  
Postzegels : -2.402,31 euro tegen - 0 euro in 2014.  
 
Totaal uitgaven 2015 : - 246.165,61 euro tegen  -238.014,82 euro in 2014  
 
Verschil Inkomsten / Uitgaven 2015 : 433.929,58  - 246.165,61  = + 187.763,97 tegen + 205.971,81 euro  in 
2014. Verklaring : geen eigen congres in 2015.     
 
Effectendossier op 10 januari 2016 : + 729.944,40 euro                
 
De jaarrekening 2015, opgemaakt door accountant Van Beek, wordt neergelegd bij de Rechtbank van 
Koophandel, Brussel, zoals ieder jaar. 
 
5° Budget voor het lopend jaar (2016) : 
Te voorziene inkomsten : congressen en symposia : + 30.000 € ; lidgelden : + 75.000  € ; interesten : + 1.000 €. 
Totaal : + 106.000 euro.  
Te voorziene uitgaven : - 60.000€ voor Acta Orthopaedica Belgica ; - 8.000 € voor secretariaat ; - 1.500 € voor 
examens ; - 2.200 € voor website ; - 0 € voor ARSMB/KVBMG ; - 2.200 € voor EFORT ; - 6.000 € voor 
boekhouder ; - 1.500 € voor patrimoniumtaks ; -  625 € voor BVOT-prijs ; - 1.600 € voor postzegels ;  - 200  € 
voor bankkosten. Totaal : - 83.825 euro  
 
6° Kwijting aan de bestuurders. 
 
7° Vaststelling van de bijdragen voor 2016 : 150/100/75/50 euro naargelang meer dan 3 jaar erkend, 3-2-1 jaar 
erkend, assistent, 65plusser 
 
8° Bevestiging van de ledenlijst, neer te leggen in 2016 ten zetel, binnen de maand volgend op de verjaardag 
van de publicatie in de bijlagen van het Staatsblad van onze allereerste statuten, namelijk 21 oktober 1971. 

 
 

Congressen en symposia  

- BKS : ALLEEN VOOR BKS-LEDEN : 10 jaar Belgian Knee Society. 

20 feb 2016. MAS Antwerpen. 

Info : tienjaarBKS@outlook.be 

- BOTRA : Wintersymposium : No Sweat No Glory. 

Gewijzigde datum : het wordt 24 feb 2016. Bank van Breda, Ledeganckkaai 7, 

Antwerpen.  

Info: www.botra.be 

- Groupe Epaule-BELSS: Challenge your indications in shoulder surgery! 
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27 feb 2016. Namur (Cercle de Wallonie). 

Info : www.groupe-epaule.be 

- Spring Meeting Belgian Hand Group: Lentesymposium BVOT: 

5 maart 2016. Het Pand, Gent (Het pand, Onderbergen,1 te 9000 Gent. 

Info: registration@upperlimb.be of  www.belgian hand group, events.  

 

- Annual Congress Orthopaedica Belgica : Current Concepts in Arthroplasty. 

28 en 29 april 2016. Casino Knokke. 

Info: www.OB2016.org 

- Les 12es Journées annuelles du GSF-GETO (=Groupe Sarcomes Français – Groupe 

d’Etude des Tumeurs Osseuses), in samenwerking met Prof. Dr. C. Delloye (UCL). 

22, 23 en 24 juni 2016. Oud Sint-Jan, Brugge. 

Info : 12es journées annuelles du GSF-GETO 

- BOTA : Upper limb trauma : why did my treatment fail? 

17 september 2016. Gent.  

 

- SECEC: Elbow Course and Closed Meeting (R. van Riet en O. Verborgt). 

Elbow Course op 22, 23 en 24 sep 2016. Closed Meeting op 24 en 25 sep 2016. 

Antwerp. Info: www.secec.org 

 

- SORBCOT. Herfstcursus. La chirurgie du pied. 

26 november 2016. Brussel. 

Info : volgt. 

Nabeschouwingen bij de Orthopaedica Belgica Herfstcursus, 14-11-2015 

De herfstcursus van BVOT/SORBCOT, editie 2015, werd voor de eerste maal georganiseerd samen met onze 

collega’s van de Belgian Bone Club, een nationale wetenschappelijke organisatie, toegespitst op de 

verspreiding van kennis omtrent osteoporose en botaandoeningen. Deze eerste joint meeting had als 

onderwerp de interactie tussen botmetabolisme en fracturen met als rechtstreekse aanleiding een patiënt die 

behandeld werd voor een atypische femurfractuur door een orthopedisch chirurg en een reumatoloog, beiden 

actief in verschillende centra. 

Deze meeting had grofweg drie hoofddoelstellingen.  Ten eerste het besef doen groeien in de orthopedische 

gemeenschap dat we osteoporose nog steeds onder behandelen. Als orthopedisch chirurg worden we 

geconfronteerd met een tsunami aan fragiliteits-fracturen ten gevolge van osteoporose.  Secundaire fractuur 

preventie is noodzakelijk, doch in de werkelijkheid krijgt slechts één op vijf hoog-risico patiënten een anti-

osteoporose behandeling.  De orthopedisch chirurg heeft in deze problematiek een unieke positie en moet 

hierin zijn verantwoordelijkheid opnemen.   

http://www.groupe-epaule.be/
mailto:registration@upperlimb.be
http://www.belgian/
http://www.ob2016.org/
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Ten tweede informeren omtrent neveneffecten van bepaalde anti-osteoporose behandelingen op het 
botweefsel.  Dergelijke verbanden niet onderkennen zal patiënten onnodig doen lijden.   
Ten derde doen beseffen dat we deze hoog-risicopatiënten multidisciplinair moeten aanpakken.  De recente 
introductie in ons land van centra voor metabole botziekten en van klinische paden is een gunstige evolutie.   
In twee sessies werden 5 plenaire voordrachten gegeven door 3 Europese en 2 nationale sprekers omtrent de 
pathofysiologie van non-union, de rol van anti-osteoporose medicatie in fractuur genezing, het opzetten van 
een fractuur liaison, alternatieve diagnosen voor een fragiliteits-fractuur en tenslotte de veiligheid en 
efficiëntie van bisfosfonaten en Denosumab.  
Daarnaast werden 9 free papers voorgesteld, hoofdzakelijk vanuit orthopedische hoek, met nadruk op 
atypische fracturen, al dan niet in combinatie met een gecompliceerde fractuurheling.  
Er was een intense interactie tussen de 80 deelnemers onder wie een groot aantal assistenten. Verdere 
educatie in deze materie is absoluut aangewezen.  Algemeen werd dan ook de wens uitgedrukt dergelijke joint 
meetings in de toekomst opnieuw te organiseren.  
Guy Putzeys, Kortrijk, December 2015.  
 
 

Research: 
Indien u voor uw research financiële steun wenst, kunt U hiervoor een aanvraag doen bij de 
BVOT (contact : jos.stuyck@skynet.be). Uw project zal dan ter evaluatie worden voorgelegd  
aan een jury. Na goedkeuring door de jury en door het BVOT-bestuur krijgt U een contract 
formulier. Financiële steun door een andere instantie dan de BVOT voor dezelfde studie is 
toegelaten.  
 

Wil U BVOT-lid worden of verandert U van (e-mail)adres?  

 
Gelieve dan het secretariaat te verwittigen : info@bvot.be 
 
 
 

 
 

  

mailto:jos.stuyck@skynet.be
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Examen: 
 
Het examen voor assistenten zesde jaar zal doorgaan op 11 juni 2016 om 8u30 in het Park 
Inn Hotel, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven (achter het station). Betalende parking vlakbij het 
hotel, tegenover Martelarenlaan nummer 79. Betaal na het examen via de automaat, 
tegenover de hoofdingang van het hotel (achter een glazen deur).  Het is niet zeker dat de 
gratis parkings nog zullen bestaan. Schrijf u in voor 15 april 2016 via www.collegium.be 

 
Fellowship Exam EBOT: dit is een examen georganiseerd door The European Board of Orthopaedics 

and Traumatology en is gericht op alle Europese ASO’s tijdens hun opleiding. 

Datum: 12 april 2016. 

Info: http://www.ebotexam.org/interim/ 

Inschrijven kan via het ziekenhuis ‘CHR Citadelle’ waar Nanni Allington maximum 16 kandidaten voor 

het examen kan aanvaarden of u kunt uw ziekenhuis registreren http://www.ebotexam.org/interim/ 

NB : e-mail adres van Nanni Allington: nanni.allington@chrcitadelle.be 
 

 
 

 
F. Plasschaert                                O. Verborgt                                       J. Stuyck 

Secretaris      Voorzitter 2016-2017   Tekst 

http://www.collegium.be/
http://www.ebotexam.org/interim/
http://www.ebotexam.org/interim/
mailto:nanni.allington@chrcitadelle.be

