
1 
BVOT Nieuwsbrief 2, 2020 

Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie vzw  

 

                       
 
Nieuwsbrief 2, 2020        05/05/2020 
 
 
 
Geachte collega’s, 
Beste vrienden, 
 
Sinds begin dit jaar heb ik de functie als voorzitter van de Belgische Vereniging 
Orthopedie Traumatologie overgenomen van Guy Molenaers. Ik hou eraan Guy 
te danken voor zijn inzet en het geleverde werk gedurende de voorbije twee 
jaar.  
De BVOT bestaat sinds 1964 en de eerste wetenschappelijke vergadering van 
onze beroepsvereniging ging door in maart 1964 in het UZ te Pellenberg. 
Professor Ghyselen sprak toen over de behandeling van beendertuberculose. 
Ondertussen is ons  orthopedisch  landschap  grondig veranderd. Velen onder 
ons hebben  nooit een patiënt met bottuberculose moeten behandelen. Er is  
een evolutie naar een ver doorgedreven subspecialisatie  en onder de mantel 
van de BVOT hebben zich veel subgroepen georganiseerd.  
Toch mag het belang van onze beroepsvereniging niet onderschat worden. In 
deze tijd van subspecialisatie blijft de BVOT  het bindmiddel tussen de 
verschillende subgroepen. Als voorzitter wil ik mij, samen met het voltallige 
BVOT bestuur, hiervoor hard  inzetten. 
Traditioneel vindt  onze eerste ontmoeting van het jaar plaats op het BVOT 
Lentesymposium. Onze jonge collega’s van de BOTRA hadden een schitterend 
en wetenschappelijk hoogstaand programma uitgewerkt. Door de huidige crisis 
waren we, tot onze grote spijt,  verplicht het Lentesymposium uit te stellen 
naar een nog later te bepalen datum. Ook onze tweede grote afspraak, het 
Orthopaedica Belgica congres over” Lifetime sports and Orthopaedics”  te 
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Gent, hebben we moeten uitstellen .  Momenteel kunnen we ons nog niet  
vastpinnen op een nieuwe datum. Daarvoor zijn de tijden te onzeker.  
Actueel bevinden we ons in een crisissituatie zonder voorgaande. Er zijn heel 
veel onzekerheden. Als arts hebben we de deontologische plicht om te 
behandelen en te verzorgen. Gezien onze kwalificatie met veel electieve 
pathologie hebben we een groot aantal van onze patiënten niet adequaat 
kunnen behandelen. Dit heeft een spanningsveld op vele niveaus gecreëerd 
waartegen we samen als groep het hoofd moeten bieden. 
In alle geval moeten we streven naar de best mogelijk goede praktijkvorming 
en behandeling,  afhankelijk van de beschikbare middelen en infrastructuur. 
We hopen deze crisis in solidariteit en met respect voor elkaar en alle 
deelspecialiteiten  te overwinnen, om elkaar nadien weer te mogen ontmoeten 
op een volgende BVOT activiteit. 
 
Jan Noyez  
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BVOT Webinar van dinsdag 16 juni om 20 uur: 

Geachte Collega’s 

Hierbij nodigen we U graag uit op onze BVOT Webinar van dinsdag 16 juni om 
20 uur 

Hoe bestendigen we de orthopedische zorg tijdens de COVID-19 
pandemie? 

De coronacrisis heeft ons alvast duidelijk gemaakt dat we kwetsbaar zijn. We 
hebben onze patiënten gedurende lange tijd niet naar wens kunnen verzorgen. 
We zijn nu volop bezig met herstelplannen,  bepalen van prioriteiten  en 
afbouwen van onze wachtlijsten. 
Moeten we rekening houden met een tweede golf ? Kunnen we ons hierop 
voorbereiden? 
Dit alles zouden we graag samen met jullie bespreken. 
 
De Webinar zal  gelden als algemene BVOT-vergadering en accreditering werd 
aangevraagd. 
 
Inschrijving is gratis maar vooraf registreren met uw RIZIV- nummer is 
verplicht. Na registratie ontvangt U de link om aan te melden samen met de 
meeting ID en paswoord: http://www.bvot.be/bvotwebinar. 
 

Programma: 

“ Orthopedie in tijden van Corona “  -  Filiep Bataillie  

“ Bescherming traumapatiënt en zorgverstrekker tijdens de COVID -19 
   pandemie” - Gerrit Dewachter  

“ De impact van de corona lockdown maatregelen op de electieve kniechirurgie” 
   Pieter Jan Van de Kerckhove  

“ Overzicht van de spinale chirurgische ingrepen tijdens de COVID-19 
   crisisperiode” - Dominique Verhulst  

“ Heropstarten van electieve orthopedische chirurgie tijdens de COVID-19 
   pandemie: een multidisciplinaire en pragmatische strategie voor initiële  
   patiëntselectie - Lieven Moke  

http://www.bvot.be/bvotwebinar
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“ Bepalen van prioriteiten in de electieve schouder chirurgie” 
  Antoon Van Raebroeckx 

“ Het belang en de voordelen van ambulante chirurgie en lokale anesthesie 
   tijdens de COVID-19 pandemie” - Philippe Hoang 

“ Teleconsultatie : een blijver?” - Bernhard Devos Bevernage 

 “ Financieel en organisatorisch impact van de COVID-19 pandemie op de 
werking van de ziekenhuizen” 
    Johan Hellings          

“ Moeten we rekening houden met een tweede golf. Kunnen we ons hierop 
   voorbereiden?” - Steven Callens 

 
 
Lidgeld BVOT: 

Geachte collega, 

Begin juni zal u een uitnodiging ontvangen om uw lidmaatschap 2020 te 
vernieuwen.  

Betalingen gebeuren nu via een link. Door op de link te klikken komt u 
op een betalingsscherm terecht waar u zowel via bank (KBC, ING, 
Belfius), bancontact, kredietkaart als via klassieke overschrijving kan 
betalen. 

Recent werden de nog ontbrekende lidmaatschappen BVOT 2019 geïnd. 
Door een fout in het systeem kregen sommige leden een niet-terechte 
reminder. Onze verontschuldigingen hiervoor. Het betalingssysteem staat 
nu op punt. Vanaf volgend jaar zullen de uitnodigingen tot vernieuwen 
lidmaatschap in januari worden verstuurd. 

De bijdrage is fiscaal aftrekbaar en dus eigenlijk te halveren. 

Voordelen van uw lidmaatschap bij de BVOT: 
 

- Uw BVOT-lidmaatschap geeft u vermindering bij uw inschrijving voor het 
Lentesymposium, het jaarlijks Orthopaedica Belgica Congres en de 
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Herfstcursus alsook voor sommige symposia georganiseerd door een 
BVOT-subgroep. 

- ASO-ers worden automatisch lid van de BOTRA (Belgian Orthopaedic 
and Trauma Residents Association) ( www.botra.be) door zich in te 
schrijven als BVOT lid. 

- Leden ontvangen 4 afleveringen van Acta Orthopaedica Belgica en 4 à 5 
Nieuwsbrieven per jaar, die u op de hoogte houden van plaats-
aanbiedingen, beurzen, examens, cursussen,  boeken en website. 

- U bent ook verzekerd voor eventuele schade door u toegebracht aan 
voorwerpen, personen en gebouwen tijdens symposia georganiseerd door 
BVOT en de subgroepen, dit ook voor groepsreizen naar het buitenband, 
mits dit door te geven aan de coördinator , die de verzekering verwittigt ( 
verzekeringscoördinator: jos.stuyck@skynet.be) 

- Alle leden krijgen uiteraard een log-in voor de websites www.bvot.be  en 
www.botra.be 

- Iedereen kan nu al gratis Acta Orthopaedica Belgica lezen via: 
http://www.actaorthopaedica.be/, alsook de Nieuwsbrieven via 
https://bvot.be/nieuws/nieuwsbrief 

- Vanaf 1 oktober 2016 wordt toegang tot OrthoEvidence aan alle BVOT 
leden aangeboden. 

 

 
Congressen en symposia: 

2020: 

Congres Orthopaedica Belgica: BVOT: Lifetime Sports and Orthopaedics: injury, 
surgery, recovery. ICC Gent: een nieuwe datum kon nog niet vastgelegd 
worden. 

    

http://www.botra.be/
mailto:jos.stuyck@skynet.be
http://www.bvot.be/
http://www.botra.be/
http://www.actaorthopaedica.be/
https://bvot.be/nieuws/nieuwsbrief
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2021:  onder voorbehoud: 

27/03/21: Lentesymposium. 

29-30/04/21 (?): SORBCOT: Orthopaedica Belgica: 100 years of SORBCOT, 
Brussel. 

27/11/21: BVOT: Herfstcursus. 
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BVOT bestuur: activiteiten: 
1. Vergaderingen van het BVOT bestuur in 2020: 

 
- 31/01/20: Presidium (= bestuur van BVOT en SORBCOT). 

 
- 20/02/20: BVOT bestuursvergadering. 

 
- 25/06/20: onze volgende bestuursvergadering gaat door zoals gepland 

op donderdag 25 juni 2020. 
Normaal was voorzien te starten om 14 uur - in de vooravond gingen de 
subgroepen aansluiten. Door de huidige omstandigheden wordt de 
planning aangepast: 
>De bestuursvergadering zou nu starten om 19 uur en we hopen dit te 
doen face to face met 1,5 meter afstand in restaurant Nieuwenbos  te 
Affligem, vergadering met maaltijd zonder mondmasker. 
 
>De voorzitter en ondervoorzitter zouden vooraf met de subgroepen 
overleggen  via een zoom meeting en hierover rapporteren op de 
bestuursvergadering. 
 
 Agenda volgt. 
 

- Dinsdag 16 juni om 20 uur: BVOT Webinar: met inbreng van de 
subgroepen: 
 
 "Hoe herstellen we samen van de COVID-19 pandemie? " 
 

De Webinar zou tevens gelden als algemene BVOT vergadering en accreditering 
zal worden aangevraagd. 

Voorlopig programma: 

 
- Volgende bestuursvergaderingen BVOT: 

>donderdag 17 september 20 uur VUB Bibliotheek Kiekens, 
>donderdag 26 november uur en locatie nog te bepalen. 
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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, … 
 
4. Vertegenwoordiging: 

 
Verschillende bestuursleden worden regelmatig voor advies uitgenodigd op het 
RIZIV of op ministeriële kabinetten.  
 

BVOT prijs Acta Orthopaedica Belgica: 

De BVOT prijs voor het beste artikel, gepubliceerd door een jongere 
collega in de Acta Orthopaedica Belgica 2019 gaat naar Dr Jan 
Vanderstappen voor zijn artikel: Cup oversizing as a risk factor for 
postoperative groin pain in Total Hip Arthroplasty: a retrospective 
analysis of 437 hips.  
Acta december 2019, Vol 858/4, blz 450 tot,455.  
 

 
 
 
Van harte proficiat, Jan! 
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In memoriam: 

Op 18 april 2020 overleed in Gent collega Yvan Machelart. Hij werd geboren te 
Gent op 2 december 1936 en was actief in het MPI Sint Lodewijk te Wetteren. 

 

De BVOT biedt  de familie haar diepe gevoelens van medeleven aan. 

 

BVOT secretariaat: 

Mw. Paula Christiaens : 
e-mail adres: secretariaat@bvot.be 

      

 

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

  
 
J. Noyez, 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: Mevrouw Paula Christiaens. 
- E-mail: secretariaat@bvot.be 

 
 
 

mailto:secretariaat@bvot.be
http://www.bvot.be/
mailto:secretariaat@bvot.be


10 
BVOT Nieuwsbrief 2, 2020 

BVOT bestuur: 
Jan Noyez, voorzitter 
(Guy Molenaers, uittredend voorzitter)    
Frank Plasschaert, secretaris  Luc Renson, schatbewaarder 
Jan Victor, afgevaardigde EFORT 
Karl Brabants    Gerrit De Wachter 
Lieven Dossche    Yves Fortems  
Lieven Moke    Filip Robijns     
Jozef Michielsen   Thierry Scheerlinck    
Barbara Staelens   Jos Stuyck     
Sam Thomas    Peter Verdonk 
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