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Geachte collega’s, Beste vrienden, 

Vooreerst een Gelukkig Nieuwjaar en een voorspoedig, onbezorgd 2019 ! 

Het jaar 2018 zal in de herinnering  blijven voortleven als het jaar van de 

onwaarschijnlijk mooie en eindeloos lange zomer . 

Indien we het voor het zeggen hebben, nog van dat. 

Maar ook als het jaar waar we ons realiseerden dat ons meer verbindt dan ons 

scheidt ongeacht wat onze deelspecialiteit ook moge zijn. 

Het nationaal congres, Orthopaedica Belgica op 3 & 4 mei in Brussel, ondernam 

reeds een poging, die overigens door alle subdisciplines voorbeeldig opgevolgd 

werd, om dit gemeenschappelijk bewustzijn te versterken. 

Daarnaast werden de banden aangehaald met onze partners van de eerste lijn, 

die we zeker nodig hebben om een succesvol verhaal te kunnen schrijven van 

steeds kortere  ziekenhuisverblijven en laag variabele zorg. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjntJXD96TPAhXEWBoKHbZqCnwQjRwIBw&url=http://www.efost.org/network/b-v-o-t.html&psig=AFQjCNH5sZdeU5R3SJ4Mj2TgCmI0qAy3Bw&ust=1474701014365746
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En last but not least de visie van onze politiek op het Orthopedisch beleid en dit 

zowel op nationaal ( min. De Block ) als op regionaal niveau (min. Vandeurzen ). 

Deze intenties bleken niet uit de lucht  te zijn gegrepen wanneer 

we  terugblikken op de recent, herhaaldelijk openlijke agressie vanwege de 

pers, vaak met onjuiste gegevens en slinkse insinuaties, naar de artsen en in 

het bijzonder naar de Orthopeden ( De Tijd, De Morgen, enz. ). Een open, wel 

onderbouwde brief  van de BVOT als antwoord hierop, werd door hen gewoon 

naast zich neergelegd. De aanvallen en aantijgingen bleven onverminderd 

verder gaan. 

Dit sterkt ons in de overtuiging dat het een opgezet spel is om de publieke 

opinie te bespelen en ons imago zodanig te beschadigen dat men voldoende 

vrij spel bekomt om verdere ingrepen ( reductie honoraria ?...) te 

rechtvaardigen. 

In die zin is het BVOT bestuur ervan overtuigd dat een betere 

gemeenschappelijke structuur in de nabije toekomst een noodzaak is. We 

denken hierbij aan een permanent bemand, centraal secretariaat dat gedeeld 

wordt door alle subdisciplines. De verdere uitbouw van ondersteuning voor het 

selecteren en implementeren van kwaliteitscriteria en –controle, een vaste 

woordvoerder en juridisch onderbouwde adviezen en standpunten in 

samenwerking met het VBS, kunnen veel verder onheil voorkomen. 

Omdat we het nu toch over de toekomst hebben, zou ik een lans willen breken 

voor onze jonge en toekomstige collega’s. Uit de eerste preliminaire gegevens 

* blijkt dat we absoluut mee aan het roer van het beleid voor een striktere 

planning moeten zitten. Zeker als men hierbij nog eens het impact op de 

tewerkstelling bijtelt van de goedgekeurde loco regionale netwerken en de in 

voege zijnde laag variabele zorg. 

Dit alles kadert in wat ons uiteindelijk doel is, namelijk het vrijwaren van de 

kwaliteit van zorg voor de patiënt. 

Betere registratie en correcte rapportering hiervan is ons enig rechtmatig 

verweer tegen politieke willekeur en het vals bespelen van de publieke 

opinie.Dit zijn onze goede voornemens voor het komende jaar. 

United we stand, divided we fall !   Guy. 
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* wij hebben op dit ogenblik een responsrate van iets meer dan 

50% op de enquête over het toekomstig Orthopedisch landschap. 

Willen we meetellen op beleidsniveau moeten we beter kunnen 

doen. Vandaar dat aan de ziekenhuizen die nog niet konden 

antwoorden, een nieuw formulier werd teruggestuurd. Graag jullie 

noodzakelijke medewerking want correcte gegevens zijn de basis 

van geloofwaardigheid. 

 

 Congressen en symposia: 
 

24/01/19: BKS: Open meeting : Malalignatie van het extensormechanisme en 
patellaluxatie – Kapeldreef, 75. 3001 Leuven. 

31/01-02/02/19: BHS: ICJR Direct Anterior Approach Course THA Course 

– Innsbruck, Oostenrijk. 

06-09/02/19 : EMSOS : Bone and soft tissue tumors – Madrid. 

08 – 09/02/19: BOTRA - BVOT: 4th Practical Course on Shoulder Surgery, 8-9 
feb 2019 – Imelda Hospitaal, 2820 Bonheiden. 

20/02/19: BOTRA: Orthopaedics Around the World: The drivers and barriers of 
orthopaedics around the world – Bank van Breda, Antwerpen. 

23/03/19: Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en Belgian Hand 
Group: Controversies in Hand Surgery – Hilton Antwerp, Groenplaats, 32. 

+ 22/03/19: Precongress: Cadaver Course, University of Antwerp. 

22/03/19: BHS – DHS: (Post) Traumatic Disorders of the Hip – Rotterdam. 

23/03/19: ISAKOS – Belgian Knee Society: Symposium: All you need to know: 
meniscus, cartilage, ostetomy and uni - Koninklijke Bibliotheek van België, 
Brussel. 

29/03/19: Tergooi Ziekenhuis: 1st Lowland Shoulder Congress – Laren, 
Nederland. 
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30/03/19: BVOT: Lentesymposium:  

Patiënt selection and outcomes in Orthopaedics – Brussel.    

 

12-13/04/19: Utrecht Spine Course: Spinal Trauma – UMC Utrecht. 

 

 

 

25-26/04/19 : SORBCOT-BVOT :  

Complications in Orthopaedics and Traumatology - Oostende. 

registration@orthobelgica.be 

 

10/05/19 : Sint Maartenskliniek en RadboudUMC: Symposium 'Degeneratieve 
wervelkolomdeformiteit onder de loep' – Ubbergen, Nederland. 

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. 

 

Orthopedisch chirurg is ‘De Specialist van het Jaar 2018’: 
 
Orthopedisch chirurg Greta Dereymaeker werd door haar collega's/artsen 
verkozen tot Specialist van het Jaar 2018, een referendum georganiseerd door 
Artsenkrant en het Verbond der Belgische Specialisten (VBS). De prijs werd 
zaterdag 24 november in de Koninklijke Bibliotheek van België uitgereikt door 
federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. 
 

mailto:registration@orthobelgica.be
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De Prijs werd in 2018 voor de tweede keer ingericht. Niet minder dan 2.049 
artsen/lezers van Artsenkrant en Le Journal du Médecin hebben aan de 
stemming deelgenomen. De twee winnaars van de verkiezing tot Specialist van 
het Jaar krijgen elk een geldsom van 7.500 euro. Collega Dereymaeker zal deze 
som aan het goede doel schenken. 
 
Proficiat Greta! 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAnOef5NPfAhVGYVAKHXlTDIoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.artsenkrant.com/actueel/greta-dereymaeker-verkozen-tot-specialist-van-het-jaar/article-longread-35617.html&psig=AOvVaw3PjNKqZVy1bi847kkEP1Nj&ust=1546679490957136
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BVOT bestuur: activiteiten: 

1. Vergaderingen van het BVOT bestuur in 2018: 
 
- Bestuursvergandering: 06/12/18. 
- 25/01/19: Praesidium BVOT – Sorbcot vergadering. 

 
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, … 
 
NB: Arne Burssens heeft Thomas Tampere opgevolgd als voorzitter van BOTRA. 
 

In memoriam: 
 
Op 18 september 2018 overleed Jan Verhulst, geboren op 23 juli 1956. Hij was 
actief in het A.Z. Sint-Maarten te Mechelen. 
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 Op 29 september 2018 overleed Dirk Vanlommel, geboren op 1 maart 1955. 

Hij was actief in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt. 

 

 

 

Het BVOT bestuur wenst zijn innige deelneming te betuigen aan de familie van 

beide overledenen. 

 

LIDGELD  BVOT  2018:  
In nieuwsbrief 2 hebben we een verzoek tot betaling van het BVOT lidgeld 
2018 gestuurd. Indien u nog niet betaald heeft, vragen we u vriendelijk dit 
dringendvin orde te brengen: 
 
Bijdragen (fiscaal aftrekbaar, en dus eigenlijk te halveren) :  

: 250€  

-2016-2017) : 150€  

 

 
 
Stort dit bedrag op onze rekening:  

BE43 3300 3829 0301,  
BIC : BBRUBEBB.  
Vermeld in de mededeling:  
uw familienaam, uw voornaam, het jaartal 2018, uw jaar van erkenning als 
orthopedist en zo mogelijk uw e-mailadres.  
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidutCY0_7fAhUFmbQKHW5vB1wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jessazh.be/deelwebsites/orthopedie/dokters/artsenteam/dr--dirk-vanlommel&psig=AOvVaw1S4IVJQb3LcFAeYZUgY2T2&ust=1548152382026740
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Wilt u BVOT-lid worden of verandert U van (e-mail)adres?  

 
Gelieve dan het secretariaat te verwittigen : info@bvot.be 
 
 
 
G. Molenaers, voorzitter  -  F. Plasschaert, secretaris  -  J. Stuyck, tekst.     
 

   
 

                 
 
BVOT: 

- Zetel: Dossier BVOT, secretariaat: Orthopedie, UZ Brussel, Laarbeeklaan 

101, 1090 Brussel 

mailto:info@bvot.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis0oeZ4tPfAhVEJ1AKHZvxDRoQjRx6BAgBEAU&url=https://s-plus-oudenaarde.webnode.nl/news/a2019/&psig=AOvVaw1WKm09hLNY1wo4wMtczhXG&ust=1546678902833832
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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 

 

 

http://www.bvot.be/

