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Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie vzw  

 

                       
 
Nieuwsbrief 1, 2020        21/02/2020 
 
Orthopaedica Belgica : 23-24 april 2020:  

Lifetime Sports and Orthopaedics.  
 

 Lentesymposium BVOT: 21 maart 2020. 
 Sparing is Caring. 
 
Op 1 januari 1995 ontstond de provincie Vlaams-Brabant door de opsplitsing 
van de provincie Brabant in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Leuven werd daarbij als provinciehoofdstad gekozen. 
Het Provinciehuis van Vlaams-Brabant bevindt zich in Leuven en is van de hand 
van architect Gonçalo Sousa Byrne (Alcobaça, 1941): hierin zetelen  het bestuur 
en de medewerkers van de provincie Vlaams-Brabant. 
Het bestaat uit twee delen: een torengebouw en een langsgebouw. Het 
torengebouw heeft een hoogte van 42 meter boven het Provincieplein, 52 
meter boven de naastgelegen spoorlijn, en heeft 11 verdiepingen. Deze 
kantoortoren bevindt zich aan de noordzijde van het gebouw en is met zijn 
hoogte duidelijk van op afstand te zien. Helemaal bovenaan dit torengebouw is 
een groot logo van de provincie aangebracht: een zespuntig sterretje. Aan de 
zijkant van deze toren hangt aan de tiende verdieping een uitstekend geel 
balkonnetje dat uit de toon valt door het uitspringen en de kleur. Dit 
balkonnetje is van het ontwerp van kunstenaar Aglaia Konrad (Salzburg, 1960). 
In deze toren zijn de kantoren van de medewerkers gevestigd. In het 
langsgebouw zijn de raadzaal, het auditorium, het restaurant en enkele andere 
ruimtes gevestigd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brabant_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waals-Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leuven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams-Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aglaia_Konrad
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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Bron: Wikipedia. 

     
 

In het Provinciehuis heeft op 21 maart 2020 het BVOT lentesymposium    
plaats. Inschrijvingen: via: BOTRA-BVOT Spring Symposium 2020. 

  
 

             

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/kennismaking/provinciehuis/gebouw/index.jsp&psig=AOvVaw08feVNF7JCVhg493gBO-oU&ust=1582623681656000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjaquXy6ecCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/kennismaking/logo-vlag-wapen/logo/index.jsp&psig=AOvVaw1J71t2WPCOzctIgs_BY0TQ&ust=1582624195916000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjIvc_16ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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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. 
<Herfstsymposium: laatste zaterdag (of vrijdag) van november. 
Gelieve hiermee rekening te willen houden bij de organisatie van een 
wetenschappelijk congres of symposium. 
 
 Agenda: 

2020: 

13 – 14/03/20: Utrecht Spine Course: Paradigm Shift in Metastatic Spinal 
Disease. 

21/03/20: Lentesymposium: BOTRA, Leuven: Sparing is Caring. 

21/03/20: Belgian Hand Group Spring Symposium: Emergency Care and Office-
Based Surgery, Namur. 

26 – 27/03/20: OBIC: 9th Oxford Bone Infection Conference, Oxford. 

24 – 28/03/20: AAOS. Orlando, Florida. 

21/04/20: BOTRA: Kadaver workshop schouder arthroscopie, IORT, Leuven. 

23-24/04/20: Congres Orthopaedica Belgica: BVOT: Lifetime Sports and 
Orthopaedics: injury, surgery, recovery. ICC Gent. 

  Early bird registratie: vóór 22 maart 2020! 

08/05/20: Symposium Spine Society of Belgium. 
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10 – 12/06/20: EFORT. Wenen.  

10 – 12/09/20: European Bone and Joint Infection Society (RBJIS) : 39th 
meeting, Ljubljana, Slovenië. 

07 – 09/10/20 : European Spine Society, Wenen. 

19/09/20 : Belgian Spine Society. 

??/11/20: SORBCOT: Herfstsymposium. 

 

2021: 

27/03/21: Lentesymposium: Hip/Spine. 

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

27/11/21: BVOT: Herfstcursus. 

     
Bestuursverkiezingen 2019: 
Volgende leden werden verkozen bij de verkiezingen van eind 2019 (in 
alfabetische volgorde): 

Karl Brabants 

Gerrit De Wachter 

Jos Stuyck 

Sam Thomas. 

Nieuw bestuur: 

-De nieuw verkozenen treden dus toe tot het bestuur van de BVOT, voor een 
periode van twee jaar. 

-Filiep Bataillie en Olivier Verborgt, die zich niet opnieuw kandidaat hadden 
gesteld, verlaten dus het bestuur. 
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-Na een periode van twee jaar als voorzitter draagt Guy Molenaers het 
voorzitterschap over aan Jan Noyez. 

    

-Als nieuw diensthoofd orthopedie te Pellenberg, zal Prof Lieven Moke de 
plaats van Guy Molenaers innemen in het bestuur. 

 

We wensen ex-bestuursleden Bataillie en Verborgt (BVOT voorzitter in 2016 en 
2017) en uittredend voorzitter Molenaers van harte te danken voor hun 
jarenlange inzet! 

Hartelijke felicitaties aan de nieuwe bestuursleden! Succes! 

BVOT researchbeurzen: 

Dit zijn de beneficiarissen van een BVOT beurs voor het tweede semester 2019, 
telkens ter waarde van 4.400 Euro:: 

 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.uzleuven.be/nl/artsen/lieven-moke&psig=AOvVaw0ECZkbhchC-lf5_-0_JEgJ&ust=1582452167477000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjapPDz5OcCFQAAAAAdAAAAABAg
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-Sofie Goeminne: Biomechanische evaluatie van een scapholunaire 
reconstructie via een gecombineerde dorsale-centrale techniek. 

 

 

-Caroline Struijk: Protein removal and purification of Platelet Rich Plasma 
(PRP2) 
 

                      

 

-Alexander Vervaeke: Tendon Progenitor Cells for Rotator Cuff Regeneration 
and Repair. 

                  

 

Van harte proficiat – succes! 
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Examens: 

1. Basiscursus: 29 mei 2020, Leuven. 

 

2. MANAMA: 05 juni 2020, Gent. 

 

3. Sixth year: Monday May 25  2020 

Please go read the rules ! - www.collegium.be 

1. Where ?  Address :Oral exam for residents 6th year on monday may 25, 
2019, at 8.30 a.m., in the Park Inn Hotel, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven (tel 
016 61 66 00). 
The exam will last the whole day !!!!! 

Come by train: the hotel is situated behind the railroad station. Take the foot bridge above the tracks. 
It brings you right to the hotel. If you come somehow by car: focus your GPS on Martelarenlaan 325, 
3010 Kessel-Lo, a corner house. You will see a new green building, a students' home. Take the road 
"Spoordijk" on the left side of this building. This road brings you straight ahead to car park P1; do not 
turn off to the right. After the exam: pay behind the glass door, in front of the main entrance of the 
hotel".  

The exam is organized by the Collegium Orthopaedicum et Traumatologicum, 
as usual.  

Exam and free breakfast from 8.30 on. Deliberation and drink after the 
exam....end afternoon. Be there early !!!!! 

2. Oral exam : "Orthopaedics". Exam is based on clinical review , theoretical 
questions and x-rays. This exam is mandatory by law and is a national exam.  

Attention you will be interrogated by FIVE groups of reviewers : lower limb, 
upper limb, spine, paediatrics and basic science. 
 
3. A drink is offered by SORBCOT-BVOT after the exam end afternoon 

http://www.collegium.be/
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4. Please send in corrections if you see an error in your data via the form  to 
download and send to info@bvot.be if you are from a flemish university or to 
info@sorbcot.be 
if you are from a "french" university  

5.Residents list ( oral exam ) : sixth year residents. 
Please verify your data, via www.collegium.be. 

  

MONDELING EXAMEN ASSISTENTEN ORTHOPEDIE 6e JAAR    

Geachte Collega,                                                   

Gelieve u aan te bieden voor 5 aparte Examens. Wacht telkens tot u groen licht krijgt ! U 
ontvangt een attest indien u slaagt. Het Collegium hoopt dat u later een actieve rol zult 
spelen in het wetenschappelijk verenigingsleven! 

Veel succes!       

4. EBOT: European Board of Orthopaedics and Traumatology: 

European Board of Orthopaedics and Traumatology Certification Testing 

The Fellowship examination of European Board of Orthopaedics and Traumatology (EBOT) 
was established in 2001 by the board of all European Union National Orthopaedic Societies 
(section of the Union Europeenne des Medecins Specialistes). The main objective behind such 
a project was to develop a qualification that would guarantee that all fellow members of the 
board would be safe to practice anywhere in Europe. 

Over the past 10 years of existence the EBOT qualification has gained prestige and an 
excellent reputation throughout Europe and worldwide, as being a high standard 
qualification that has helped many orthopaedic surgeons into new horizons and gradually 
has been conquering acceptance among the European orthopaedic scientific community. 

To be a Fellow of the European Board of Orthopaedics and Traumatology (FEBOT) you will 
have to complete successfully part I and part II of the examination and you will have to fulfill 
the application requirements. 

 

EBOT (Final) Exam:  

-Written part: Wednesday, 17 June 2020 from 10.00 to 13.00 CET 
-Oral part in English: Saturday and Sunday, 03 and 04 October 2020 in Brussels, 
Belgium 
-Oral part in Spanish: Saturday and Sunday, 20 and 21 November 2020 in Madrid, 
Spain (only open to Spanish residents and subject to approval by the Spanish Society of Orthopaedics and 
Traumatology, SECOT)  

http://home.scarlet.be/%7Eha966878/Inscription6.doc
mailto:info@bvot.be
mailto:info@sorbcot.be
http://home.scarlet.be/%7Eha966878/residentoral.htm
http://www.collegium.be/
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Application is now open through the EBOT website at www.ebotexam.org – application 
deadline is 20 March 2020  

EBOT Interim Exam: 

This year’s EBOT Interim Exam will take place on Friday, 20 March 2020 from 10.00 to 
13.00 CET 
Registration for both hospitals and candidates is now open.  
Hospitals that are interested to register are asked to contact the EBOT Administrator at 
ebotexam@efort.org. 
Candidates can register directly through the registration platform available through 
www.ebotexam.org/interim, provided that their hospital is already registered for the 
event. 
2021 Interim Exam: Save the date: We also take the opportunity to kindly inform you 
that the 2021 Interim Exam is scheduled for Tuesday, 23 March 2021. 

  

In memoriam: 

Op 9 december 2019 overleed Paul Kestelyn te Sint Kruis Brugge. Hij werd 
geboren op 18 mei 1941 te Poperinge en was gewezen diensthoofd orthopedie in 
AZ Sint Lucas Brugge Assebroek, gewezen voorzitter van de 
Erkenningscommissie Orthopedie en gedurende meerdere jaren bestuurslid van 
de BVOT. 

 

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

 

BVOT secretariaat: 

Mw. Paula Christiaens : 

e-mail adres: secretariaat@bvot.be 

       

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ebotexam.org%2F&data=02%7C01%7C%7C2658d8c20cd14342721008d7b8420bd7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637180466109725296&sdata=borYFXTMuhHm6IIXk3eXbkPQG3tIxJXxiT2v5XduDro%3D&reserved=0
mailto:ebotexam@efort.org
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ebotexam.org%2Finterim&data=02%7C01%7C%7C2658d8c20cd14342721008d7b8420bd7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637180466109735301&sdata=pLYedrqO6TLIKBUEaVnitnF0LCtNNXSBIcXrWAil8Cc%3D&reserved=0
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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. 

 
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-medailles: 
 
Mw Laurence De Witte, dochter van wijlen Erik De Witte, vroeger actief in het 
ASZ Aalst en jarenlang bestuurslid van de BVOT, vond deze medailles van onze 
vereniging terug in de archieven van haar vader. We danken Laurence voor de 
overdracht van deze medailles! 
 
 

     
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://kiwanis-aalst.be/page_inmemory.php&psig=AOvVaw2mjUBfB5mnU1gx7C6Zh41o&ust=1582632314317000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjd2_qS6ucCFQAAAAAdAAAAABAD


11 
BVOT Nieuwsbrief 1, 2020 

 

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 

 
 
 

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     

Johan Somville   Thierry Scheerlinck    

Barbara Staelens   Jos Stuyck     

Sam Thomas    Peter Verdonk 

                    

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