Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie vzw

Nieuwsbrief 2, 2019

10/08/2019

Congressen en symposia:
Een systeem van vaste data voor de BVOT congressen werd uitgewerkt:
<Lentesymposium: laatste zaterdag (of vrijdag) in de week vóór het Paasverlof.
<Orthopaedica Belgica: laatste donderdag en vrijdag van april.
1
Nieuwsbrief 2, 2019

<Herfstsymposium: laatste zaterdag (of vrijdag) van november.
Gelieve hiermee rekening te willen houden bij de organisatie van een
wetenschappelijk congres of symposium.
Agenda:
September:
11-14/09/19: ISOLS: 20th General Meeting of the International Society of Limb
Salvage . Athens.
12-14/09/19: EBJIS: 38th Annual Meeting of the European Bone and Joint
Infection Society. Antwerpen.
21/09/19: BHS: Dual Mobility in Primary and Revision Hip Surgery. Antwerpen.
27/09/19: Combined Belgian and Dutch Knee Society Meeting: Tien Prangende
Vragen. Amsterdam.
Oktober:
19/10/19: BOTRA: 1st Antwerp Foot and Ankle Course with Cadaveric
Dissection. UZA.
November:
01-02/11/19: Utrecht Knee Course : Utrecht Knee Joint Preservation Course.
13-16/11/19: CTOS (Connective Tissue Oncology Society) Meeting 2019. Tokyo.
16/11/19: BHG: Orthopaedica Belgica Fall Course. Gent.
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Programma: cfr infra.
December:
14/12/19: BOTRA: 4° MAPP event. Machelen.
18/12/19 : BOTRA : Kadaverworkshop Shoulder Arthroplasty. Leuven.
2020:
28/03/20: Lentesymposium: BOTRA, Leuven.
23-24/04/20: Congres Orthopaedica Belgica: BVOT: The sporting joint from
injury to recovery. ICC Gent.
28/11/20: Herfstsymposium: SORBCOT.

2021:
27/03/21: Lentesymposium: Hip/Spine.
29-30/04/21 (?): Orthopaedica Belgica: SORBCOT.
Lentesymposium 2019:
Het lentesymposium van30/03/19, georganiseerd door Jan Noyez, was een
groot succes. We danken Jan voor de prachtige organisatie.

BVOT research beurzen:
Deze beurzen, ter waarde van 4.400 Euro elk, werden voor de eerste helft van
2019 toegekend aan:
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<Dr Pieter Caekebeke, ZOL, Genk: “Intramedullary fixation of the distal biceps
tendon”.

<Dr William Colyn, AZ Turnhout: “The osteoarthritic evolution of
constitutional alignment “ .

Van harte proficiat!
Prijs voor het beste artikel
Jaarlijks beoordeelt de jury alle artikels verschenen in Acta Orthopaedica
Belgica van het jaar ervoor: de prijs voor het beste artikel, met als eerste
auteur een BVOT lid jonger dan 40 jaar werd voor 2019 toegekend aan:
"Principal component analysis as a tool for determining optimal tibial
baseplate geometry in modern TKA design". Acta december 2018, blz 452 460.

Van harte proficiat!
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Bestuursverkiezingen 2019:
Eind dit jaar bereiken 4 BVOT bestuursleden hun einde mandaat. Indien u
bereid bent u actief in te zetten voor de BVOT, kunt u uw kandidatuur voor het
BVOT bestuur indienen via onze secretaris Frank Plasschaert:
Frank.Plasschaert@UGent.be
Gelieve bij uw kandidaatstelling een foto en een korte brief te voegen in
verband met uw visie over de toekomst van de BVOT en uw doelstellingen.
De uittredende bestuursleden kunnen zich volgens de statuten opnieuw
kandidaat stellen.
BVOT Statuten:

Orthopride:
Orthopride stand van zaken augustus 2019
De ruwe data van de registratie Heup/Knie in 2018 zijn in ons bezit en worden op heden
verwerkt. In de komende maanden zullen we een beschrijvend rapport opstellen betreffende de
heup- en knieprothesen in ons land. Dit rapport zal in stijl gelijkaardig zijn aan de rapporten van
de voorbije jaren.
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Vanuit de subgroepen hand en voet/enkel is de vraag gekomen om een gelijkaardig register op
te starten voor de duim- en de enkelprothese. Dit werd besproken met de afgevaardigden van
het RIZIV, op de vergadering van 21/08/19. Hieronder volgt het verslag van deze vergadering.
Vergadering Orthopride met afgevaardigden van RIZIV, 21/08/19
Aanwezig vanwege RIZIV: Valerie Noblesse, Gauthier Van Der Essen, Jasmien Bruyndonx, Thomas
Buhl
Aanwezig vanwege BVOT/SORBCOT: Marc Jayankura, Jan Victor
RIZIV plant een transitie van de huidige database Knie/Heup (structureel generisch gemaakt door
het bedrijf SMALS) naar Healthdata (met als portaal EHealth). Zij kunnen geen exacte datum
voor deze transitie voorop stellen maar verwachten dat dit toch nog een tweetal jaar in beslag
zal nemen. De transitie zal pas gebeuren op het ogenblik dat de ‘system-to-system’ module klaar
is. Men wil vermijden dat gegevens die reeds aanwezig zijn in de database van individuele
ziekenhuizen opnieuw manueel dienen te worden ingevoerd. Het nieuwe systeem binnen
Healthdata zal toelaten in te loggen met gewoon paswoord er zal geen ID kaart meer nodig zijn.
Een administratieve medewerker zal de invoer kunnen valideren, dit zal niet meer door de arts
dienen te gebeuren.
Er wordt positief gereageerd op de vraag van de subgroepen Hand en Voet/Enkel om een
register voor duim- en enkelprothese op te starten. Omdat sommige van deze implantaten niet
terugbetaald worden zal het register gebaseerd worden op de medische act
(nomenclatuurnummer van de ingreep), in tegenstelling tot het register Heup/Knie, dat
gebaseerd is op het implantaat. In die zin zal het register duim- en enkelprothese geen financiële
terugkoppeling kennen. Mogelijk zou in de toekomst overwogen worden deze registratie te
verplichten, onder vorm van koppeling naar het ereloon, naar analogie met Spine Tango (register
van rugimplantaten).
Een heikel punt blijft de ijver van de mutualiteiten om inzage te krijgen in de gegevens van het
register. Tot op heden kunnen zijn alleen informatie opvragen in zoverre die noodzakelijk is voor
facturatie. RIZIV staat erop deze afspraak verder te honoreren.
Een grijze zone blijft naar ons inzien de term ‘opvragen van data, kaderend in hun missie’.
Het is van belang dat BVOT en SORBCOT mede blijven toezien op de eerder gemaakte afspraken
en hierop aandringen bij het nieuw te vormen kabinet en de Minister.
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In het licht van deze evoluties is het wenselijk de stuurgroep Orthopride uit te breiden met een
afgevaardigde van de wetenschappelijke verenigingen Hand, Voet/Enkel, en Spine. We zullen
hen uitnodigen op de volgende bijeenkomst.
Voor verslag
Jan Victor

In memoriam:
<Op 14 februari 2019 overleed in Genk collega Stephan Claessens. Hij werd geboren op 21
februari 1946. Hij heeft als orthopedisch chirurg gewerkt in het Maria Ziekenhuis te Overpelt.

<Op 30 april 2019 overleed in Leuven collega Frans Mulier. Hij werd geboren op 5 oktober 1931.
Hij heeft als orthopedisch chirurg gewerkt in het Heilig Hart ziekenhuis te Leuven.

<Op 31 mei 2019 overleed in Varsenare collega Johan Piret. Hij werd geboren op 14 januari
1942. Hij heeft als orthopedisch chirurg gewerkt in het AZ Damiaan in Oostende.
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<Op 17 maart 2019 overleed Christian Delloye. Hij werd geboren op 14 januari 1942. Hij heeft
als orthopedisch chirurg gewerkt in het UCLouvain Saint Luc en is voorzitter van de SORBCOT
geweest.

De BVOT biedt aan de betrokken families haar diepe gevoelens van medeleven aan.
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BVOT bestuur: activiteiten:
1. Vergaderingen van het BVOT bestuur in 2019:
- Bestuursvergandering: 4 maal per jaar.
- 25/01/19: Praesidium BVOT – SORBCOT vergadering.
- 19/02/19: vergadering bestuur met vertegenwoordigers van verschillende
BVOT-subgroepen.
- 21/03/19: bestuursvergadering.
- 13/06/19: bestuursvergadering.
- 17/09/19: bestuursvergadering en vergadering met de vertegenwoordigers
van de BVOT-subgroepen.
- xx/12/19: bestuursvergadering.
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 bestuursledenleden actief in onder andere Acta Orthopaedica Belgica,
Orthopride, EFORT, BVOT-website, BVOT research beurzen, toekenning prijs beste artikel, …

BOTRA: nieuwe voorzitter:
Cedric Depuyt, 6° jaars ASO KU Leuven, neemt de fakkel over van Arne Burssens als voorzitter van de
BOTRA. Succes Cedric, dank u Arne voor uw inzet.

LIDGELD BVOT 2019:
De procedure om het lidgeld 2019 via elektronische weg te betalen zal klaar zijn (eind) oktober. We
houden u op de hoogte.
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Mogen we U vriendelijk verzoeken bij die gelegenheid uw adres en e-mail adres op de BVOT
website te controleren en zo nodig aan te passen?

Wilt u BVOT-lid worden of verandert U van (e-mail)adres?
Gelieve dan het secretariaat te verwittigen : info@bvot.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preliminary Programme
Session 1: Distal radius fractures – evidence based protocol for treatment.
09.05 – Welcome – Jeroen Vanhaecke
09.05 – The history of distal radius treatment- what happened in Belgium (and economical
impact) – TBC
09.30 – Which radiusfracture for conservative treatment – Joost Colaris
10.30 – Coffee break & Visit of the exhibitors
11.00 – Which radiusfracture for K wires / Fix ex / plaster treatment – Hobby Jonathan
11.30 – Which radiusfracture for operative treatment – Krukhaug Ynguar
12.00 – Round table: Case presentation and treatment options- and economics repercution – ALL
12.30 – Walking Lunch & Visit of the exhibitors

Session 2: – Free papers session
13.30 – Free papers 7 min and 2 min discussion – TBC
14.30 – Children: the same treatment protocol or different – Joost Colaris
15.00 – High demand patients: same treatment protocol or different – Krukhaug Ynguar
15.15 – The elderly patient (70 plus): same treatment protocol of different – Hobby Jonathan
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15.30 – Discussion and closing remarks
15.45 – End of congress

G. Molenaers, voorzitter - F. Plasschaert, 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: Liersesteenweg, 268, B-2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 015/24.15.71
fax: 015/25.07.66
gsm: 0477/64.84.82
info@bvot.be
IBAN: BE 43 3300 3829 0301
BIC: BBRUBEBB

BVOT bestuur:

Guy Molenaers, voorzitter

Jan Noyez, ondervoorzitter

Frank Plasschaert, secretaris

Luc Renson, schatbewaarder

Olivier Verborgt, uittredend voorzitter

Jan Victor, afgevaardigde EFORT

Filiep Bataillie

Karl Brabants

Lieven Dossche

Yves Fortems

Filip Robijns

Johan Somville

Thierry Scheerlinck

Barbara Staelens

Jos Stuyck

Peter Verdonk
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