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 Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie vzw  

 

                       
 

Nieuwsbrief 4, 2016         19-09-2016 

 
 
     Geachte Collega, 
 
Op de Kunstberg te Brussel lag oorspronkelijk de Sint-Rochus wijk, ook 
de Jodenwijk genoemd. Tussen de 15de en de 18de eeuw werden op 
deze helling, toen bekend als de Hofberg, enkele paleizen gebouwd, 
waaronder het prachtige Paleis van Karel van Lotharingen.  
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Koning Leopold II wilde op het einde van de 19de eeuw deze zone 
omvormen tot het culturele hart van de hoofdstad door de creatie van de 
Kunstenberg of le Mont des Arts, waarvoor hij verschillende gebouwen 
wilde laten optrekken. Door gebrek aan steun van de staat en door 
financiële problemen ging dit plan echter niet door. Na het overlijden van 
koning Albert I kreeg de Kunstberg zijn huidige vorm met de bouw van 
de Koninklijke Bibliotheek, de Albertina, van de Ravensteingalerij en van 
het Congrespaleis en de aanleg van de Tuin van de Kunstberg. 
Op de plaats van het Congrespaleis werd het nbieuwe Square Meeting 
Centre geopend in september 2009, waar de 2016 Orthopaedica 
Belgica Course wordt gehouden op 26 november 2016. Deze cursus 
wordt georganiseerd door de SORBCOT in samenwerking met BVOT, 
BFAS en Bapo. Belangrijke nationale en internationale sprekers zorgen 
voor een zeer boeiend programma. 
 
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht op:  
 
 Programma: www.ob2016.org/Program (zie ook blz 10 en 11) 

 
 

 Inschrijvingen: www.ob2016.org/registration. 

 
 
 
 
 
 
 

NB: het Square Meeting Centre ligt op 5 minuten stappen van het    
Centraal Station. 
 
Zo U met de wagen komt: er is parkeermogelijkheid bvb in Parking 
Acess - Car Access, Stuyverstraat, 27. (Dit is een alternatieve ingang 
van de Albertinaparking). 

                                                            
 
 

 

http://www.ob2016.org/Program
http://www.ob2016.org/registration
http://prod.interparking.be/~/media/Belgium/Images/Albertine-Square/Albertine-Square.ashx
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BVOT-bestuur 

 

Op de bestuursvergadering van 23-06-16 werd unaniem beslist een 
dagelijks bestuur, een kerngroep (van de BVOT) op te richten, dit om 
korter op de bal te kunnen spelen in het nemen en voorbereiden van 
beslissingen.  
Samenstelling: 

voorzitter BVOT (O. Verborgt) 
ondervoorzitter BVOT (G. Molenaers) 
secretaris BVOT (Frank Plasschaert) 
penningmeester BVOT (Luc Renson). 

 
Orthopride: zoals u weet werd Orthopride opgericht onder impuls van 
de BVOT. Jan Victor en Jacques Van Doren, respectievelijk voor de 
knie- en voor de heupprothesenregistratie, hebben hiervoor heel wat 
werk verzet. Zonder de financiële steun van de BVOT, en in de 
beginfase ook van de vier Vlaamse universiteiten,  zou dit project 
onmogelijk geweest zijn. 
 
Acta Orthopaedica Belgica: het aantal submissies per jaar bedraagt 
700, met een stijgend aantal artikels van eigen bodem. De Acta spelen 
immers een belangrijke rol in het geven van een platform voor verplichte 
publicatie door de assistenten.  
Dit alles vergt echter enorme inspanningen vanwege de editoren, met 
ook een vraag naar reviewers, die het werk van de editoren 
ondersteunen. 
Om alles vlot te laten verlopen, wordt een nieuwe structuur opgezet. 
 
Ook de website wordt vernieuwd, dit dank zij de bereidwillige 
medewerking van Collega Peter Mahieu. 
 
 

OrthoEvidence 
 
Op initiatief van bestuurslid Peter Verdonk wordt vanaf 1 oktober 2016 
aan elk BVOT lid toegang tot OrthoEvidence aangeboden; hiervoor 
wordt door de  BVOT per lid 5 Euro betaald. 
OrthoEvidence biedt een meta analyse aan van de recente 
orthopedische literatuur.  
Voor meer info kunt U terecht op de OrthoEvidence website.  
De toegangsmodaliteiten worden zo snel mogelijk via de website van de 
BVOT meegedeeld.  
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Congressen en symposia  

 
- 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 : 2016 Orthopaedica Belgica Course.  

The Forefoot 

26 november 2016. The Square, Brussel. 

Info : www.ob2016.org/registration 

 
- Lentesymposium 2017: organisatie: collega F. Plasschaert; 

verdere info volgt.  

 

- Jaarlijks congres Orthopaedica Belgica: dit wordt in 2017 

georganiseerd door de SORBCOT en in 2018 door de BVOT (Prof 

G. Molenaers). 

 

Examens 

 
1/ Vrijdag 19 mei 2017: Basiscursus orthopedie. 
Pellenberg. 
 
2/ Zaterdag 20 mei 2017: MANAMA (multiple choice). 
Gent. 
 
3/ Zaterdag 10 juni: Eindexamen laatstejaars. 
Park Inn, Leuven. 
 
 

  

http://www.ob2016.org/registration
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Stageboekjes, evaluatieformulieren assistenten 

Orthopedie 

  

Gelieve hieronder nuttige informatie terug te vinden aangaande 

stageboekjes, … ons verstrekt door de heer Plumot, secretaris 

Universitaire Gezondheidsberoepen: 

De kandidaten kunnen alles vinden op de side van het agentschap zorg en 

gezondheid. 

 https://www.zorg-en-gezondheid.be/ 

 1.Maak een pdf of scan van uw medbook. Hebt u geen medbook, gebruik dan het 

model voor uw specialisatie. 

2.Verslag stagemeester: enkel als dit nog niet is opgenomen in uw stageboekje: een 

kopie van de evaluatie van uw stage, ingevuld en ondertekend door uw 

stagemeester(s). 

3.Verslag kandidaat: enkel als dit nog niet is opgenomen in uw stageboekje. Het is 

uw persoonlijk zelfreflectieverslag. 

 https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/stageboekje/geneesheer 

 https://www.zorg-en-gezondheid.be/stageboekjes-voor-de-titels-en-bekwaamheden-

van-geneesheer-specialisten 

Hier vinden de kandidaten zowel het boekje als het formulier. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc Plumot 

Secretaris Universitaire 

Gezondheidsberoepen 

 

Afdeling Informatie en Zorgberoepen 

Erkenning gezondheidszorgberoepen  

  

 

Voor verdere vragen: 

Bel 1700 of 

Mail naar: mailvragen.zorgberoepen@zorg-

en-gezondheid.be  

www.zorg-en-gezondheid.be  

       

 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/stageboekje/geneesheer
https://www.zorg-en-gezondheid.be/stageboekjes-voor-de-titels-en-bekwaamheden-van-geneesheer-specialisten
https://www.zorg-en-gezondheid.be/stageboekjes-voor-de-titels-en-bekwaamheden-van-geneesheer-specialisten
mailto:mailvragen.zorgberoepen@zorg-en-gezondheid.be
mailto:mailvragen.zorgberoepen@zorg-en-gezondheid.be
http://www.zorg-en-gezondheid.be/
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Artsen zonder vakantie: 
 

Oude Balkan frames, inox platen en schroeven,…:  Artsen zonder 
Vakantie kan ze gebruiken! Uw ziekenhuis  is natuurlijk al lang 
overgeschakeld op titanium.  
Neem contact op met michelhoogmartens@hotmail.com 
   
 

Fiscaal bewijs van uw betaling van uw BVOT-lidgeld: 
 

Dit bezorgen we u via de eerste nieuwsbrief van 2017.  
 
 

In memoriam 

 
Op 27 juli 2016 is collega Theo Pittevils plots overleden. Hij werd 
geboren te Aarschot op 11-01-1947 en was werkzaam in het Ziekenhuis 
Oost-Limburg, waar hij tevens stageleider van orthopedie assistenten 
was.  
 

 
 
 
     ------------------------------- 
 
 

 

mailto:michelhoogmartens@hotmail.com
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwic_snQjpvPAhVIwBQKHSSxDd8QjRwIBw&url=http://www.inmemoriam.be/nl/2016-07-21/theo-pittevils/&psig=AFQjCNG1kk6Q7iBQMmppNlj2MiAuomEv7w&ust=1474363589499682&cad=rjt
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In memoriam 

 

Louis Rombouts (1920 – 2016) 

Dr. Louis Rombouts is thuis in familiekring rustig overleden op 30 juli 2016. Hij 

was één van de boegbeelden bij de orthopedische chirurgen in België. 

Louis Rombouts is geboren in Lillo op 22 november 1920.  

Na de dorpsschool van Lillo ging hij naar de Jezuiëten van het Sint Jozefcollege 

in Turnhout. Naast een goede student toonde hij zich ook een talentvolle 

voetballer.  

Zijn studies in de Geneeskunde voltooide hij, gedeeltelijk tijdens de 

oorlogsjaren,  met zeer goede resultaten in Leuven. Hij was er ook actief in het 

studentenleven, onder andere als praeses van de Mastentop, de club van de 

Kempen waarin hij tot zijn einde actief erelid was. 

Nadien heeft hij als arts in het Britse leger gediend. 

In 1947 huwde hij met Tilly Verhaert en met haar stichtte hij een warm en hecht 

gezin van 2 dochters en 6 zonen.  

Louis Rombouts begon zijn carrière als huisarts op “den Dam” en na zijn 

specialisatie in Stuivenberg vestigde hij zich in 1951 als orthopedisch chirurg in 

Sint Camullus. Daar bouwde hij, vanaf eind jaren 60 samen met zijn eerste 

associé Leo Cuypers, een toonaangevende dienst uit door het stimuleren van 

subspecialisaties en dit zowel in Sint Camillus/Sint Augustinus als in Sint Jozef 

in Malle. Hoewel hij een all round orthopedist was, pionierde hij in Vlaanderen 

vooral in rugchirurgie en heupprothesen. Zijn grootste bekendheid verwierf hij 

echter in de ligamentaire chirurgie van de knie, waarvoor topsporters uit binnen- 

en buitenland hem consulteerden. Hij bleef nochtans steeds de nodige tijd en 

aandacht besteden aan elke individuele patiënt. 

Louis Rombouts was een uitstekend stagemeester die tientallen assistenten heeft 

opgeleid in samenwerking met Professor Hendrik Claessens en Professor René 

Verdonk van de RUG. Hij ontwikkelde bij hen naast hun techniciteit ook een 

gevoel voor professionaliteit  en collegialiteit, waar de patiënt op de eerste plaats 

komt en waar elke medewerker belangrijk is. 

Hij nam zijn verantwoordelijkheid ook op beleidsniveau. Zo was hij jarenlang 

lid en voorzitter van de Medische Raad in Sint Camillus, lid en voorzitter van de 

Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie (BVOT) en lid van de 
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erkenningscommissie Orthopedie. Dr. Rombouts was zeer gevraagd als spreker 

op internationale en nationale congressen. 

Louis was een echte sporter, zowel actief als passief. Hij voetbalde met Don 

Camillo lang in het Katholiek Sportverbond Antwerpen en haalde als loper op 

zijn zestigste nog een medaille bij de veteranen op de Jeux Mondiaux de la 

Médecine et de la Santé in Cannes. 

Hij was voorzitter van Berchem Sport van 1956 tot 1972. Tot op het laatste 

nodigde hij nog oud-voetballers en trainers uit voor een barbecue of een babbel. 

Zo was hij ook goed bevriend met Rik Coppens. 

Louis Rombouts bleef na het beëindigen van zijn medische carrière actief bezig 

op zijn geliefde domein Spreeuwenberg in Schilde, waar hij in 2007 zijn 

geliefde echtgenote moest afstaan. Hij genoot er van zijn kinderen, 

kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hij werkte veel in zijn tuin en was zo fier 

op zijn asperges. Zijn deur stond altijd open voor vrienden en kennissen. Hij 

reisde regelmatig naar het Zuiden van Frankrijk. Hij was zeer belezen en wist 

alles over geschiedenis, over aardrijkskunde en vooral over de goede adresjes 

voor hotel en gastronomie in Frankrijk. 

Wij verliezen in Louis Rombouts een uistekend chirurg, een eche “patron” en 

een goede vriend. Onze oprechte deelneming gaat naar zijn mooie familie. 

 

Dr. Jacques Van Dooren  

Orthopedisch chirurg 

 
 
 
 
 
 

http://www.bvot.be/images/stories/bvot/geschiedenis/briefje.jpg
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De BVOT biedt aan beide families haar diepe gevoelens van medeleven 
aan. 

 
 
 

Wil U BVOT-lid worden of verandert U van (e-

mail)adres?  

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

F. Plasschaert                                O. Verborgt                                       

J. Stuyck 

Secretaris        Voorzitter 2016-2017      

Tekst 

 

 

mailto:info@bvot.be
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Program 
08:00 - Registration 

08:30 - Welcome - Alain Hebrant / Jacques de Halleux 

BASIS 

Moderators: Marino Delmi & Jacques de Halleux 

08:35 - Anatomy and Biomechanics - Michel Maestro (France) 

09:00 - Physical Exam + Imaging - Greta Dereymaeker 

Hallux Valgus 

09:15 - Lateral Release - Vincent Gombault 

09:25 - Distal Osteotomy - Giovanni Matriciali 

09:35 - Diaphyseal Osteotomy - Michel Maestro (France) 

09:45 - Proximal Osteotomy - Geoffroy Vandeputte 

09:55 - Lapidus - Tom Lootens 

10:05 - Arthrodesis - Anne van Riet 

10:15 - Keller - Anny Steenwerckx 

10:25 - Discussion 

10:30 - COFFEE BREAK AND VISIT OF THE EXHIBITORS 

11:00 - Minimal Invasive - Eduard Rabat (Spain) 

11:10 - Other techniques and conclusions - Kris Buedts 

11:20 - How to Avoid and manage Complications - Michel Maestro (France) 

11:45 - What would you advise? 

Hallux Rigidus 

12:00 - Cheilectomy - Jacques de Halleux 

12:10 - Osteotomy of the first metatarsal in the treatment of hallux rigidus - Eduard Rabat 

(Spain) 

12:20 - Prosthesis - Thibaut Leemrijse + Michel Maestro 

12:30 - Arthrodesis - Pierre Maldague 

12:40 - How to Avoid and manage Complications - Desmyter Stefaan 

12:50 - What would you advise? 

13:00 - Sesamoid Pain - Geoffroy Vandeputte 

13:10 - LUNCH AND VISIT OF THE EXHIBITORS  
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LESSER RAY 

Moderators: Mochel Maestro & Eduard Rabat 

14:10 - Conservative Treatment : - Paul-André Deleu 

14:20 - Algoritm of Metatarsalgiae - Bernhard Devos 

14:30 - Gastrocnemians contracture and lengthening - Marino Delmi (Switzerland) 

14:45 - Instability, subluxation, luxation MTP - Thibaut Leemrijse 

14:55 - Recurence and Transfert Metatarsalgiae: Morton Neuroma - Marino Delmi 

(Switzerland) 

15:05 - Freiberg - Thibault Leemrijse 

15:15 - Recurrence and transfert metatarsalgia - Dominique Spaepen 

15:30 - Stress Fracture - Stefaan Verfaille 

15:40 - Tailor’s Bunion - Eduard Rabat (Spain) 

15:50 - Discussion 

16:05 - COFFEE BREAK AND VISIT OF THE EXHIBITORS 

PEDIATRIC 

Moderators : Pierre-Louis Docquier & Nanni Allington 

16:30 - Epiphyseal bracket of meta or phalanx - Pierre-Louis Docquier 

16:40 - Metatarsal bone lengthening - Pierre-Louis Docquier 

16:50 - Treatment of children’s HVL - Nanni Allington  

17:05 - Congenital Hallux Varus: How to deal with it? - Robert Elbaum 

17:15 - Forefoot supination in children, and repercussion on foot static - Isabelle Schrouff & 

Jacques Magotteaux 

17:30 - Discussion 

17:55 - Adjourn 
 

 

 

   ------------------------------------------------------------------ 


