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Beste BVOT leden, 
 
Vooreerst wens ik u en uw familie mede namens het bestuur van de BVOT 
van harte een gezond en sterk 2017 toe.  Een jaar is weer voorbij waarin 
de BVOT erin geslaagd is jullie interesse en actieve deelname opnieuw te 
heroveren.  Het congres in Knokke telde 850 deelnemers, een bewijs dat 
een jaarlijkse meeting sterk gewaardeerd wordt en dus een centrale rol 
moet spelen binnen de wetenschappelijke agenda van de vereniging.  Ook 
het lentesymposium dat georganiseerd werd door de Belgian Hand Group 
en de herfstcursus door de Belgian Foot & Ankle Society, waren een groot 
succes.  Intussen is Ortho-Evidence gelanceerd en bruikbaar voor alle leden 
en wordt er flink doorgewerkt aan de release van een gloednieuwe 
overkoepelende website, geleid door Peter Mahieu.   
 
Voor het komende jaar willen we minstens even goed doen en de 
samenwerking met de subgroepen wetenschappelijk doortrekken: op 12 
mei e.k. gaat er in Gent een lentesymposium rond traumatologie binnen 
de orthopedische heelkunde door, een hot topic gezien de 
hervormingsplannen rond de opvang van de polytrauma patiënt in België; 
dit belangt ons allen aan en wij rekenen op een massale aanwezigheid  !! 
In het najaar organiseren we dan opnieuw de herfstcursus in Antwerpen in 
samenwerking met de Belgian Elbow and Shoulder Society - deze editie zal 
gewijd worden aan schouderinstabiliteit met deelname van een 
gerenommeerde internationale en nationale faculty.  
 
Naast onze wetenschappelijke activiteiten willen we ook onze rol als 
beroepsvereniging aansterken.  De hervormingen rond de 
ziekenhuisfinanciering zijn volop aan de gang. Tezamen met het VBS zit de 
BVOT mee aan de verschillende onderhandelingstafels om onze belangen 
te verdedigen.  Onze eigen protheseregistratie Orthopride is daarin reeds 
een sterke medestander gebleken en zal in de toekomst gesteund blijven 
als kwalitatieve en objectieve database.  De subgroepen zullen hierbij 
nauw betrokken blijven. 
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Tenslotte is er besloten de Acta Orthopaedica Belgica nieuw leven in te blazen met een hernieuwd 
bestuursorgaan onder leiding van Frank Plasschaert die tezamen met editors Luc De Smet, Emmanuel 
Audenaert en Olivier Cornu een structuur hebben opgezet om, in actieve samenwerking met de 
subgroepen, de kwaliteit en efficiëntie van ons nationaal tijdschrift verder te garanderen. 
 
Aan voornemens en beloftes dus geen gebrek, wij rekenen dan ook op uw verdere actieve steun in 
2017 ! 
 
Ut vivat, crescat et floreat BVOT ! 
Olivier Verborgt, Voorzitter BVOT, Mede namens het voltallige bestuur. 

 
Lentesymposium 
 
Op 1 oktober 2012 werd gestart met de restauratie van De aanbidding van het 
Lam Gods, het wereldberoemde retabel door de gebroeders Van Eyck in de 
vroeg-15e-eeuw geschilderd. De restauratiewerken verlopen in verschillende  
fasen in het Museum voor Schone Kunsten te Gent en kunnen door het 
publiek gevolgd worden. Vorig jaar keerden acht gerestaureerde panelen terug 
naar de Sint-Baafskathedraal: het resultaat is schitterend, details die vroeger 
verborgen waren komen nu weer aan het licht, dankzij het gebruik van 
hoogtechnologische apparatuur. Het centrale schilderij en de overige 
zijpanelen zijn nu aan de beurt voor restauratie. 
 
 
In Gent organiseert collega Frank Plasschaert op vrijdag 12 mei 2017 het Lentesymposium van de 
BVOT. Het onderwerp is Traumazorg met drie verschillende onderwerpen, namelijk Heup-, knie- en 
schoudertrauma( ‘fix it or replace it’), de organisatie van traumazorg en de ‘challenges for the future’ 
(met aandacht voor traumata in de oudere populatie). Prof. Chris Moran van de Nottingham 
University Hospitals, die meegewerkt heeft aan de organisatie ven het traumanetwerk in het 
Verenigd Koninkrijk, wordt als spreker uitgenodigd, evenals vertegenwoordigers van de spoedartsen 
en van de specialisten van intensieve geneeskunde. 

 
 
                              

 
BVOT-bestuur 

 
Op 27 januari 2017 had naar jaarlijkse gewoonte het presidium plaats van BVOT en SORBCOT. 

Verschillende onderwerpen werden besproken, zoals congressen en symposia georganiseerd door 

beide verenigingen en de oprichting van ABAOT (zie verder); veel aandacht werd besteed aan het 

concept ‘traumacentra en netwerken’: in deze discussie met de overheid zijn BVOT en SORBCOT 

nauw betrokken. Dit belangrijk onderwerp zal eveneens aan bod komen op het volgend 

Lentesymposium. Andere onderwerpen waren Orthopride, Acta Orthopaedica Belgica en SICOT. 
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Dit jaar zullen de bestuursvergaderingen van de BVOT plaatsvinden op 15 februari, 15 juni, 21 

september en 14 december. Deze worden telkens voorbereid door het dagelijks bestuur, 

samengesteld op 23/06/16 en bestaande uit voorzitter O. Verborgt, ondervoorzitter G. Molenaers, 

secretaris F. Plasschaert en penningmeester L. Renson. Op deze manier wordt gestreefd naar een 

snelle en efficiënte afwerking van de verschillende agendapunten. 

 

Met dezelfde bedoeling werden specifieke werkgroepen opgericht, elk met hun eigen taak: 

Orthopride – cel kwaliteit, VBS werkroep, website werkgroep en Acta werkgroep. 

 

De tweejaarlijkse vergadering van het BVOT-bestuur met vertegenwoordigers van de verschillende 

BVOT-subgroepen zal doorgaan op 15 februari 2017; een nauwe samenwerking is immers essentieel 

onder andere voor de organisatie van congressen en symposia. 

 

Verkiezingen BVOT-bestuur 

 

Op het einde van dit jaar worden in het bestuur van de BVOT vier posities herbeschikbaar gesteld. 

Indien U zich wil inzetten voor het reilen en zeilen van uw vereniging, kunt U zich kandidaat stellen 

voor de verkiezingen die eind dit jaar gehouden worden. Hiervoor kunt U uw kandidatuur per e-mail 

opsturen naar onze secretaris, collega Frank Plasschaert: Frank.Plasschaert@UGent.be. 
 

Mogen we U dan ook vriendelijk verzoeken een tekst van een tiental regels, waarin U zich voorstelt 

en uw kandidatuur motiveert samen met uw foto vóór 1 september 2017 door te sturen. 

 

Algemene Vergadering van de BVOT 

 

Gelieve ingesloten een uitnodiging tot bijwonen van de algemene vergadering van de BVOT terug te 

vinden, die zal plaatsvinden ter gelegenheid van het lentesymposium op 12 mei 2017. Het exacte uur 

wordt later meegedeeld. 

 

Lidgeld BVOT 
Een klein aantal BVOT-leden hebben hun lidgeld voor het jaar 2016 nog niet betaald; ze zullen 

kortelings hieromtrent een herinneringsbrief krijgen. Mogen we hen vriendelijk verzoeken hierop zo 

snel mogelijk te reageren – iedere bijdrage is immers belangrijk voor een goede functie van onze 

vereniging. 

Ter info: 

Bijdragen (fiscaal aftrekbaar, en dus eigenlijk te halveren) : 

        75 euro indien assistent in opleiding  

                                 100 euro indien erkend in 2015, 2014 of 2013  

                                 150 euro indien langer erkend 

                                   50 euro  indien 65 jaar of ouder  

  

mailto:Frank.Plasschaert@UGent.be
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Stort dit bedrag op onze rekening BE43 3300 3829 0301,  

            BIC : BBRUBEBB.  
Vermeld in de mededeling: 

uw familienaam,  

uw voornaam,  

het jaartal 2016,  

uw jaar van erkenning als orthopedist,  

en zo mogelijk uw e-mailadres.     In deze volgorde.  

 

 

BVOT – Acta prijs 
Jaarlijks reikt de BVOT een prijs uit voor het beste artikel door een jongere gepubliceerd in de Acta 

Orthopaedica Belgica. Voor 2015 zijn er 3 ex-aequo winnaars: 

 

Van Gestel L. (Surgical treatment of the adult acquired flexible flatfoot), 

 

De Roo P.J. (Passive mobilistaion after arthroscopic rotator cuff repair is not detrimental in the early 

postoperative period, en 

 

Dhollander A. (Clinical and MRI outcome of an osteochondral scaffold plug for the treatment of 

cartilage lesions in the knee). 

 

Deze prijs zal op het volgend Lentesymposium overhandigd worden. Het BVOT bestuur wenst deze 

drie collegae van harte te feliciteren voor hun mooie publicaties! 

 

Orthoevidence 
Sinds 1 oktober 2016 hebben alle leden van de BVOT toegang tot OE. 

- Ter herinnering: 

OrthoEvidence (OE) is a global content provider of the best evidence in orthopaedics. Through their 
website, they provide complete summaries of the best orthopaedic research, updated daily. More 
than 24,000 practitioners and surgeons from more than 150 countries use OrthoEvidence because 
they provide a huge offering of summaries from more than 360 journals, they summarize only the 
VERY BEST (top 5%) evidence in orthopaedics all in one place (so you know the information you are 
reading is good!), and they provide summaries that are easy to read, understand, and use in practice. 

OrthoEvidence has more than 3,900 reports summarizing the very best evidence in 13 different 
specialty areas including Trauma, Sports Medicine, Spine, Arthroplasty, Foot & Ankle, Shoulder & 
Elbow and more. These reports are now completely available to all BVOT members. 

OrthoEvidence has provided all BVOT members with their own unique login credentials for the 
OrthoEvidence service. If you have not received this, or have any questions at all, please contact us or 
dan.strain@myorthoevidence.com to get setup with your own personal account. 

mailto:dan.strain@myorthoevidence.com
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To get started, take a look at OrthoEvidence’s PeerView feature which allows you to quickly see the 
most popular research as read by orthopaedic surgeons from around the world. 

 

- Gebruik van orthevidence door BVOT-leden: 

Summary of the most important points by Dan Strain about the BVOT usage report with updated data 

from December 2016: 

1. Monthly Engagement: 61% of registered BVOT users accessed OE content in December  
2. Months of Consecutive Use: 85% of BVOT members who accessed OE last month have now 

visited for 2 or more consecutive months  
3. User Types Based on Last 6 Months: Note that this section is only for the 41 BVOT members 

who had accounts with OE that have now been upgraded. Of those 41 users, 43% are 
considered Regular users of OE (have accessed OE at least 5 of the past 6 months)  

4. Index of Specialties: BVOT members oversampled content from 3 different OE specialty areas 
last month (Osteoarthritis, Shoulder & Elbow, and Sports Medicine)  

5. Top 10 Originating Sources: 58% of content accessed last month came from outside the top 
10 journals accessed by BVOT members. 

 

Orthopride 

Orthopride: stand van zaken – J. Victor. 

 Orthopride, het Belgisch register van heup- en knie-implantaten is gestart op 2009 op initiatief van 

de orthopedisch chirurgen. Deelname was initieel vrijwillig, waarbij we een gestage groei van de 

ingevoerde procedures kenden met een penetratie van 23% van alle procedures in 2013. In juli van 

2014 werd naar aanleiding van het PIP borstprothesen probleem de registratie verplicht, maar het 

duurde tot september 2015 eer de terugbetaling van het implantaat gekoppeld werd aan de 

terugbetaling. Sinds dat ogenblik is de registratie volledig, zodat  we in de komende jaren 

betrouwbare analyses zullen kunnen uitvoeren.  

Van bij de start van het register hebben we geijverd voor de positionering van de orthopedische 

gemeenschap als ‘Trusted third party” binnen eHealth. Dit betekent dat BVOT en SORBCOT eigenaar 

zijn van de data. Ten einde deze positie te kunnen aanhouden zullen we regelmatige rapporten 

moeten produceren. Recent werd een representatieve stuurgroep opgericht om de rapportering 

voldoende draagvlak te geven en de financiering hiervan te behartigen. Vanuit SORBCOT nemen 

hieraan Dr Hébrant (voorzitter Sorbcot), Prof Cornu, Dr Zorman en Dr Kurth deel, vanuit BVOT Dr 

Verborgt (voorzitter Bvot), Prof Scheerlinck (heupgroep),  Dr Verheyden (kniegroep), Prof Neyt 

(infectie),  en Prof Victor (voorzitter stuurgroep) deel.  

Op dit ogenblik wordt gewerkt aan de rapportering van 2015-2016. Dit rapport zal door de 

stuurgroep worden besproken op het einde van de maand maart, de data zullen in detail worden 

voorgesteld op het Orthopedica Belgica congres, en nadien openbaar worden gemaakt.  

BOTRA en ABAOT 
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De BOTRA is een zeer dynamische subgroep van de BVOT en heeft nu ook zijn eigen nieuwsbrief. 

 

Naar analogie met de BOTRA werd onlangs door onze Waalse collega’s in opleiding, de ABAOT 

opgericht: l'Association Belge des Assistants en Orthopédie Traumatologie. 

 

BOTRA en ABAOT hielden hun eerste gemeenschappelijk symposium op 22/10/16. 

 

Congressen en Symposia 

 

18/02/17: Combined Hand, Wrist and Elbow cadaver course, Antwerpen 

Organisator: Belgian Hand Group – info: www.belgianhandgroup.be/en/congress 

  

22/02/17: Hit it harder: Upper Limb Sports Injuries, Antwerpen 

Organisator: BOTRA – info: www.botra.be 

 

11/03/17: Brucosport Congress: Football Medicine: what’s new?, Brugge 

Organisator: Brucosport – info: www.brucosport.be 

 

24/03/17: The Biannual Hip Symposium, Antwerpen 

Organisator: Belgian and Dutch Hip Society – info: www.bhs-dhs.org 

 

 12/05/17: Lentesymposium BVOT, Gent: Traumazorg 

Organisator: F Plasschaert, BVOT – info: volgt 

 

27 – 28/04/17: Congres Orthopaedica Belgica, Brussel: Knieprothesen, Traumatologie 

Organisator: SORBCOT – info: volgt  

 

1 – 2/12/17: Herfstcursus BVOT, Antwerpen: Schouderinstabiliteit 

Organisator: Belgian Elbow and Shoulder Society – info: volgt 

 

 

Artsen zonder Vakantie 

 
Heeft U nog oude Balkan frames, inox plaatjes en schroeven,…: Artsen zonder Vakantie kan ze 

gebruiken! Neem contact op met: michelhoogmartens@hotmail.com. 

 

In memoriam 

http://belgianhandgroup.be/en/congress
http://www.botra.be/
http://www.brucosport.be/
http://www.bhs-dhs.org/
mailto:michelhoogmartens@hotmail.com
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Op 24 november 2016 overleed in Oostende collega Guido Maeyaert. Hij werd geboren te 

Westvleteren op 1 maart 1930. Hij heeft tot 1995 als orthopedisch chirurg gewerkt in het Henri 

Serruys ziekenhuis te Oostende; daarna was hij nog drie jaar actief in zijn private praktijk en dit tot de 

laaftijd van 68 jaar. Binnen de orthopedie ging zijn voornaamste interesse naar knie- en 

heupchirurgie. 

                                                   
    

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

 

Op 20 december 2016 overleed collega Dirk Verellen… 

 

 

 
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 

 

  

 

O. Verborgt, voorzitter 

F. Plasschaert, secretaris 

J. Stuyck, secretaris 
 

mailto:info@bvot.be

