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Geachte Collega,

Rotterdam, altijd al een van
de grootste havens ter wereld,
kwam op een onzalige
14 mei 1940 op een droevige
wijze in het nieuws toen 54
Heinkel bommenwerpers door
een misverstand 97.000 kilo
brisantbommen uitwierpen en
450 à 900 burgers doodden.
De Nederlandse opperbevelhebber Winkelman had
namelijk een Duits ultimatum
geweigerd, omdat het niet was ondertekend door generaal Schmidt.Volgens dit
ultimatum zou de stad binnen 2 uur vernietigd worden als ze zich niet zou
overgeven. Winkelman had terecht gevraagd om een meer betrouwbaar ultimatum.
Schmidt verlengde daarom het ultimatum, maar wist niet dat de vliegtuigen al
vertrokken waren. Om dezelfde reden gaf hij ook geen opdracht rode lichtkogels
af te vuren, die de vliegtuigen nog zouden hebben tegen gehouden. Zo ontstond
een inferno, zoals men er toen nog geen had meegemaakt. Aangezien de Duitsers
dreigden ook andere steden plat te leggen, capituleerde Nederland op 15 mei 1940.
Kom op 13 maart 2015 naar het BVOT lente symposium, dat wordt
georganiseerd door de Dutch Hip Society, in samenwerking met de Belgian
Hip Society, om 9u30, in het Hulstkamp Gebouw, Maaskade 120, 3071 NK
ROTTERDAM.
Schrijf u liefst in voor 15 februari. Daarna stijgen de inschrijvingskosten. Het zal
ons een genoegen zijn u daar te ontmoeten!

Forward, thanks to the past
Subjects :
— The place of hip arthroscopy in modern orthopaedics
— Approaches in hip surgery
— Hypes in orthopaedics during the last 25 years

General Information
Venue
Hulstkamp Gebouw
Maaskade 120 | 3071 NK Rotterdam
Organisation & Registration
Excel Congresservice
Nieuwe Bossche Weg 9 | 5017 JJ Tilburg
T 013 544 00 13 | F 013 544 30 10
M 06 549 73 987 | www.excelcs.nl
Accreditation
An application for accreditation units (6) has
been submitted. Participants will receive a
certificate of attendance at the registration
desk.
How to Register and to pay?
The online registration form is available at
http://excelcs.nl/site/inschrijven/Hip.
Payment is to be done during online
registration by approval for Euro-Incasso of
the registration fee.
Cancellation
Participants cancelling before 15/02/2015 will
receive a 50% refund. There will be no refunds
for cancellations received after this date.
A written cancellation is mandatory for receiving a refund.
Registration Fees
The registration fee includes access to the scientific sessions and the exhibition, the sandwich
lunch and coffee breaks, and the Walking Dinner.
Registration Fees :
Member (BVOT or DHS) : 80 euro before February 15 ; 100 euro after that date
Trainee / resident : 55 euro before February 15 ; 75 euro after that date
Non member : 105 euro before February 15 ; 115 euro after that date.

Online registration: http://excelcs.nl/site/inschrijven/Hip
PROGRAM
09.30 – 10.00 Registration and coffee
10.00 Welcome
President Dutch Hip Society

Session 1
Hip Arthroscopy in modern orthopaedics
Chairs: W. Schreurs & K. Govaers
10.10 – 10.30 Radiology in Hip pathology
Dr. Edwin Oei, Rotterdam (NL)
10.30 – 10.45 What is the place of hip arthroscopy
Do we need hip arthroscopy in every orthopaedic practice ?
Dr. Rolf Bloem, Delft (NL)
10.45 – 11.00 Labrum lesions versus normal anatomy and
physiological aging
Dr. Jo de Schepper, St. Niklaas (B)
11.00 – 11.10 Discussion
11.10 – 11.40 Keynote Lecture: FAI surgery, arthroscopic or (mini)
open?
Mr. Johan Witt, London (U.K.)
11.40 – 12.00 Cartilage repair of the hip: sense or no sense ?
Kathleen Pittoors, Turnhout (B)
12.00 – 12.10 Discussion
12.10 - 12.20 Closing remarks – hip arthroscopy
Dr. W. Schreurs, Nijmegen (NL)
12.20 – 13.15 Lunch

Session 2
Approaches in Hip Surgery
Chairs: F. de Meulemeester & R. Nuyts
13.15 – 13.25 The posterolateral approach
Prof. Jean-Pierre Simon, Leuven (B)
13.25 – 13.35 The straight lateral and the anterolateral
approach
Dr. Matthias Schafroth, Amsterdam (NL)
13.35 – 13.55 The anterior approach
Dr. Stephan Vehmeijer, Delft (NL)
13.55 – 14.10 Experiences with the anterior approach
Dr. Stefan Bolder, Breda (NL)
14.10 – 14.25 Discussion and closing remarks about the approach
Prof. Thierry Scheerlinck, Brussel (B)
14.25 – 15.00 Tea Break

Session 3
Hypes in orthopaedics the last 25 years, to stay or to be
abandoned
Chairs: R. ten Broeke & J.P. Simon
15.00 – 15.25 What hypes did we have in Orthopaedics and what did
we learn?
Prof. Dr. René Verdonk, Gent (B)
15.25 – 15.50 Future in Hip Surgery
Prof. Dr. Ruud Geesink, Maastricht (NL)
15.50 – 16.00 Discussion
16.00 Drinks
17.00 End of symposium

____________________________________
Schriftelijk examen assistenten 3e, 4e en 5e jaar op 20 juni 2015
Auditorium Brouwer, links achter UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel. Om 8u30
voor de organisatoren, om 9u voor de examinandi. Toegang : zie plannetje achteraan.
Studiestof : onderstaande hoofdstukken uit Oxford Textbook of Trauma and Orthopaedics
second edition, Oxford University Press, Oxford, 2011.

Section 2 : Bone and Soft Tissue Tumours : 120-169
Section 3 : The Spine : 173 - 277
Section 5 : The Elbow : 377- 413
Section 10 : Medical Disorders of the Skeleton : 804-809
Section 11 : Infection, Amputation, and Prostheses : 838-843
Section 12 : Trauma : 857-877 / 899-909 / 926-978/ 995-1013 / 1179-1190 / 1228-1252 /
1310-1436
Musculoskeletal infections : 257-265 / 515-523 / 602-605 / 666-667 : infected total knee /
682-683 : infected total knee / 833-837 / 838-843 / 851-852 / 853-854 / 866-867 : gas
gangrene + tetanus / 1044-1047 : infected hand / 1439-1445
Plaatsaanbiedingen
Vilvoorde AZ Portaels : subspecialist enkel-voet, via christian.vanlaere@azjanportaels.be
0477 58 30 27
Frankrijk : www.kaduce.fr

Uitnodiging tot de Algemene Vergadering van de Belgische Vereniging voor Orthopedie
en Traumatologie (BVOT) tijdens het Congres te Louvain-la-Neuve op 24 april 2015
Onderwerp : zie lager 1-8
Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk
Zetel : Dossier BVOT, Secretariaat Orthopedie, UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090
Brussel
Ondernemingsnummer: 0411 514679
Originele statuten: bijlagen Belgisch Staatsblad 21 oktober 1971, nummer 7092, blz 3572.
Gewijzigde statuten volgens de VZW-wet van 2 mei 2002 : bijlagen Belgisch Staatsblad 7
oktober 2004. Datum van neerlegging bij de Rechtbank van Koophandel in Brussel : 29
september 2004. Nieuwe wijziging : bijlagen staatsblad 5/8/2013.
Voorzitter J. Somville nodigt alle stemgerechtigde leden uit via deze Nieuwsbrief.
Stemgerechtigd zijn : alle effectieve seniorleden en juniorleden in regel met hun lidgeld.
Stemming bij handopsteking. Een gewone meerderheid volstaat. Maximum één volmacht per
lid : voor de Algemene Vergadering af te geven aan de voorzitter.
1° Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering, op 29 maart 2014, te
Gent. Zie Nieuwsbrieven 2014 op de website www.bvot.be > Nieuws > Nieuwsbrief.
2° Ontslag en benoeming bestuurders. Collega’s J. Bellemans en R. Nuyts werden opgevolgd
door collega’s G. Molenaers en J. Vanlauwe.
3° Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2014. Het Lentesymposium te Gent, op 29
maart 2014, met als onderwerp “Acute wervelletsels “ werd bijgewoond door 120 deelnemers.
Het Congres, in Antwerpen op 23-25 april 2014, had als hoofdonderwerp “Kraakbeen”. Op
29 november 2014 ging de Herfstcursus door in Brussel, met als onderwerp : “A primer to
bone tumors”.
4° Financieel verslag boekjaar 1 januari - 31 december 2014 :
Inkomsten en positiva :
Verkoop effecten : + 142.717,87 euro
Zichtrekening : + 120.226,51 euro tegen + 48.953,33 euro in 2013
Congressen en symposia : + 92.230,13 euro, tegen + 20.377,18 euro in 2013 (jaar zonder
congres).
Lidgelden : + 66.950 euro, tegen + 65.952 euro in 2013
Interesten en coupons : +7.918,45 euro, tegen +7.504,29 euro in 2013.
BTW : +2.247,41 dank zij een terugbetaling
Spaarboekje : + 1.855,72 euro tegen 16,21 euro in 2013.
Vreemde munten :
Noorse kronen : + 31.289,75 NOK = 3.436,92 euro tegen 11.427,99 NOK in 2013
Australische $ : + 5.937,41 AUD = 4.095,90 euro tegen 1741,34 AUD in 2013
US $ : + 2.720,87 $ = 2.307,39 euro tegen + 1496,35 $ in 2013
Totaal inkomsten en positiva : + 443.986,63 tegen + 97.446,01 euro in 2013
Uitgaven :
Aankoop effecten : - 140.033,61 euro tegen -54.054,10 euro in 2013.

Acta : - 47.200 tegen - 47.760 euro in 2013.
Research : - 10.139,01 euro tegen - 19.292,54 euro in 2013
Heupregistratie (Tine Willems, T-Write Kalken) : - 9.600 euro, zoals in 2013
Secretariaat : - 6.979,53 euro tegen - 8.350,98 euro in 2013
Boekhouder : - 4.991,41 euro tegen - 3.531,62 euro in 2013
Diners : - 4.473,75 euro tegen - 2.685,61 euro in 2013
ARSMB/KVBMG : - 4.169,25 euro tegen - 4.113,50 euro in 2013
EFORT (lidgeld) : - 2.164 tegen - 9.185,45 euro in 2013
Algemene kosten : - 1.869,14 euro tegen - 100 euro in 2013
Website Michael Geens (e2e) : - 1.756,93 euro tegen - 1.049,07 euro 2013
Patrimoniumtaks : - 1.334,83 euro tegen - 1.424,76 euro in 2013
Verzekering : - 1.247,13 euro tegen - 1.217,13 euro in 2013
BVOT-prijs : - 937,50 euro tegen -312,50 in 2013 (1 gedeelde beurs werd dit jaar laattijdig
uitbetaald
Vrijwilligersvergoeding : - 620 euro, tegen 0 euro in 2013
Bankkosten : - 498,73 euro tegen - 623,87 euro in 2013
Totaal uitgaven : -238.014,82 euro tegen – 194.251,14 euro in 2013
Verschil Inkomsten / Uitgaven : + 205.971,81 euro tegen - 96.805,13 euro,
in 2013. Dit laatste verlies werd dus ruim gecompenseerd.
De jaarrekening 2013 wordt neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel, Brussel, zoals
ieder jaar.
5° Budget voor het lopend jaar (2014) :
Te voorziene inkomsten : congressen en symposia : + 25.000 € ; lidgelden : + 67.000 € ;
interesten : + 6.000 €. Totaal : + 98.000 euro.
Te voorziene uitgaven : - 48.000€ voor Acta Orthopaedica Belgica ; - 9.000 € voor
secretariaat ; - 0 € voor examens ; - 1.500 € voor website ; - 0 € voor ARSMB/KVBMG ; 2.200 € voor EFORT ; - 4.000 € voor boekhouder ; - 1.100 € voor patrimoniumtaks ; - 625 €
voor BVOT-prijs ; - 1.600 € voor postzegels ; - 130 € voor bankkosten. Totaal : - 68.155
euro
6° Kwijting aan de bestuurders.
7° Vaststelling van de bijdragen voor 2015 : 150/100/75/50 euro naargelang meer dan 3 jaar
erkend, minder dan 3 jaar erkend, assistent, 65plusser
8° Bevestiging van de ledenlijst, neer te leggen in 2014 ten zetel, binnen de maand volgend op
de verjaardag van de publicatie in de bijlagen van het Staatsblad van onze allereerste statuten,
namelijk 21 oktober 1971.

European interim exam
Op dinsdag 14 april 2015 is er een computer examen, facultatief, voor assistenten 3e, 4e 5e en
6e jaar, te Luik. Onder de voogdij van de UEMS (Union of European Medical Specialists).
Het slaat op heel de orthopedie. Het geeft u een idee over uw kennis. Plaats en uur nog te
bepalen. Organisatie : Nanni Allington. Informatie via nanni.allington@chrcitadelle.be

Kalender
- 3 februari 2015 : open meeting BKS : Back to the future. Locatie : 3 Square village,
Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde. Start met walking dinner om 19u. Inschrijving via
franky.steenbrugge@asz.be
- 11 februari 2015 : 6e BOTRA symposium. What to do when you screw up. Ledeganckkaai
7, Antwerpen : www.botra.be Start : 19 u.
- 24-28 maart 2015 : AAOS
- (22) 23-24 april 2015 : congres SORBCOT-BVOT, Louvain-la-Neuve
- geen ESSKA congress in 2015
- 10/11 september 2015 : Joined meeting Küntscher Society and BOTA. Paleis der
Academiën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel : www.osteosynthese2015.be
De Herfstcursus “A Primer to Bone Tumours” op 29 november 2014 in Brussel…
.. bracht 120 belangstellenden samen in het Paleis der Academiën. Onder meer de vooruitgang
op het gebied van beeldvorming was indrukwekkend.
Studiebeurzen
http://www.kbr.be/fulbright http://www.baef.be
www.nuffic.nl/pdf/i/huygensform.pdf

http://www.fwo.be

Infobox RIZIV – Geneesheer-specialist
Deze bundel bevat een schat aan informatie, ook voor assistenten. Alexander van Tongel
plaatste hem op de website www.bvot.be onder riziv-codes. Ook terug te vinden langs
Google.be
Fiscaal bewijs inkomsten 2014 aanslagjaar 2015
Een fiscaal bewijs zal worden ingesloten bij de eerstvolgende nieuwsbrief.
Verkiezingen einde 2015
Daarover meer in de eerstvolgende nieuwsbrief
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