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Time flies when you are having fun…mijn voorzitterschap zit er
zowaar reeds op na 2 erg boeiende en leuke jaren, tijd voor enige
reflecties…
Wetenschappelijk zijn we er meer dan in geslaagd de aandacht te
trekken naar het nationaal congres in Knokke en de symposia rond
handchirurgie (Gent), voorvoetchirurgie (Brussel), opvang van
polytrauma’s (Gent) en schouderinstabiliteit (Antwerpen). Het
aantal deelnemers, de actieve rol van de subgroepen, de
betrokkenheid van de assistenten en de steun van de industrie zijn
het bewijs van een groot succes en leren ons dat de BVOT een
centrale rol binnen de opleiding wil en zal blijven spelen in de
toekomst. De volgende editie van het Orthopaedica Belgica congres
in Brussel in april 2018 onder leiding van Guy Molenaers zal dan ook
op dezelfde leest geschoeid zijn en een brede waaier van
interessegebieden bevatten zodat er voor iedereen een goede reden
is af te reizen naar ons nationaal orthopedisch congres.
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Frank Plasschaert en Jan Noyez hebben samen met Luc De Smet,
Emmanuel Audenaert en Olivier Cornu hun schouders onder het
behoud van de Acta Orthopaedica Belgica gezet met de creatie van
een nieuwe structuur die garant zal staan voor een kwalitatief en
efficiënt reviewproces en een opwaardering van het tijdschrift. In
eenzelfde periode is Peter Mahieu erin geslaagd de website nieuw
leven in te blazen; bezoek www.bvot.be voor al wat nieuws en
actueel is binnen de vereniging.
Maar ook op politiek vlak recht de BVOT de rug en trachten we
geleidelijk aan een gerespecteerde gesprekspartner te worden in het
zich snel ontwikkelende landschap van de gezondheidszorg. Het is
zeker geen evidentie inspraak te verwerven in delicate dossiers (laag
variabele zorg, P4Q, trauma opvang, registers, enz.) en we worden
naar eigen gevoel nog veel te weinig gehoord, maar het staat buiten
alle discussie dat de BVOT in alliantie met het VBS tijdens de
komende jaren hierin een voorname en actievere rol wil opnemen.
Ik ben erg veel dank verschuldigd aan het dagelijks bestuur en de
BVOT bestuursleden voor hun steun en enthousiasme tijdens de
afgelopen 2 jaar. Tijdens ons laatste conclaaf werd er unaniem
besloten dat de BVOT definitief een nieuwe weg heeft ingeslagen in
intense samenwerking met de subgroepen, de SORBCOT en het VBS.
Samen sterk, samen op één lijn in zowel wetenschappelijke als
maatschappelijke dossiers, dat is het doel voor de komende jaren.
Ik geef de fakkel met veel vertrouwen door aan Guy Molenaers en
wens hem het allerbeste toe bij zijn voorzitterschap, hij zal er
ongetwijfeld iets moois en constructiefs van maken. Ik blijf graag ter
beschikking van het dagelijkse bestuur om mijn steentje daarin bij te
dragen.
Tot slot wens ik u en uw familie, mede namens het bestuur van de
BVOT, van harte een zalige Kerst en een gezond en sterk 2018 toe.
Ut vivat, crescat et floreat BVOT !

Olivier Verborgt
Uittredend Voorzitter BVOT

2

Nieuwe BVOT voorzitter:

Onze nieuwe BVOT voorzitter is dus Guy Molenaers en dit voor een periode van
twee jaar. De overdracht had plaats tijdens de bestuursvergadering van 22
november laatstleden.
We wensen Guy veel succes toe en bedanken Olivier voor zijn uitmuntend werk
als onze voorzitter gedurende de twee voorbije jaren!

BVOT bestuursverkiezingen:
Volgende BVOT bestuursleden zijn einde mandaat: Yves Fortems, Jan Noyez, Luc Van den
Daelen en Peter Verdonk. Nieuwe bestuursleden hebben een mandaat van twee jaar.
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Kandidaat bestuursleden zijn:
1/ Ilse Degreef
2/ Yves Fortems
3/ Jan Noyez
4/ Kathleen Pittoors
5/ Filip Robijns
6/ Bart Stuyts
7/ Peter Verdonk
Op het einde van deze nieuwsbrief vindt U een persoonlijke voorstelling van elke kandidaat.

- Ingesloten vindt U ook een stembrief, die U dient terug te sturen naar:

Mw. Liliane Vranckx
Hertogstraat, 147, bus 2
3001 Heverlee

- Alleen betalende senior leden mogen stemmen: zij krijgen kortelings een
stembrief per post toegestuurd, samen met deze nieuwsbrief.
- Uiterste datum: 19 januari 2018
Ook BOTRA verkiest een nieuw bestuur. Deze verkiezingen worden door de BOTRA zelf
georganiseerd.

Congressen en Symposia
Nationaal:
-

13/01/18: AZ Monica, Antwerpen: “Multidisciplinaire aanpak van sportgerelateerde
rugletsel en degeneratieve rugproblemen”.
Info: www.azm-events.be

-

1 – 2/02/18: Orthopaedic and Traumatologic Department of Erasme University
Hospital: Hands-on Cadaver Precourseupper linb arthroscopy cadaver workshop (1st
feb: shoulder, 2nd feb: elbow)
Info: Luc.niville@Kingconventions.be
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-

03/02/18: ULB: Brussels Hand / Upper Limb International Symposium: 26th
symposium: Anatomy, Biomechanics & Challenging Treatment of the Distal RadioUlnar Joint
Info: www.brusselshandsymposium.eu

-

23-24/03/18: Belgian Hand Group: 4th Antwerp Upperlimb Course
Laboratory of Human Anatomy and Embryology, Campus Drie Eiken,
Universiteitsbaan
2610 Wilrijk
Info: registration@upperlimb.be

Internationaal:
-

30-31/01/2018: 3D Bioprinting, 3D Dental printing, Medical applications, 5th edition;
Maastricht
Info: https://3dmedicalconference.com/

-

22-23/03/18: Oxford Bone Infection Unit: The Oxford Bone Infection Conference
2018
Info: www.hartleytaylor.co.uk/OBIO/

-

6-8/09/17: EBJIS: 37th annual meeting of the European Bone and Joint Infection
Society, Helsinki, Finland
Info: ebjis2018.org

BVOT-herfstcursus: Shoulder Instability
Er was een nooit geziene opkomst voor deze herfstcursus, georganiseerd door BVOT
voorzitter Verborgt en BELSS voorzitter van Riet. Inderdaad, er waren 330 aanwezigen
(waarvan een honderdtal kinesisten en een sterke groep van 67 assistenten) in het Elisabeth
Center Antwerp, mede door de samenwerking met Schoudernetwerk Vlaanderen en met de
SORBCOT (voorzitter Hebrant).
Na een "back to basics" (Nicole Pouliart, Laurent Willemot, Tjarco Alta en Tom Van Isacker) ,
en na een keynote lecture door Paolo Paladini, genoten we van live surgery, uitgezonden
vanuit AZ Monica. De "ouwe trouwe" open Bristow-Latarjet techniek kwam eerst aan de
beurt (Sven Lichtenberg en Geert Declercq). Vervolgens bekeken we de nieuwe
artroscopische technieken (Len Funk, Paolo Paladini, Geert Declercq en Olivier Verborgt).
De namiddag was gewijd aan praktische ervaringen: Antoon Van Raebroeckx, Nick Jansen,
Filip Verhaegen, Etienne Lejeune en Sven Lichtenberg.
Schoudernetwerk Vlaanderen besloot met Len Funk en Tanya Anne Mackenzie.
M. Hoogmartens
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BVOT research beurzen:
Nadat verschillende research projecten door de research jury geëvalueerd werden, werd dit
jaar de BVOT-research beurs door het BVOT bestuur toegekend aan:
-Bernhard Devos Bevernage: Accessory offending foot motions in patients with an ankle
arthrodesis.
-Maarten Van Nuffel: The development of an animal model for Dupuytren’s disease using rat
paws.
We feliciteren beiden hartelijk en hopen op een goed verloop van hun onderzoek!

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, tekst
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VERKIEZINGEN BVOT BESTUUR
Kandidaten:
1/ Ilse Degreef, Leuven.
Met dit schrijven stel ik mijn kandidatuur voor het BVOT-bestuur in navolging van uw
oproep.
Als adjunct-kliniekhoofd orthopedie in UZLeuven en hoofddocent orthopedie aan de
KULeuven, ben ik al een 15tal jaar actief als orthopedisch chirurg, gespecialiseerd in de
hand- en elleboogchirurgie. Sinds enkele jaren zetel ik in de erkenningscommissie
orthopedie. Ik toonde op meerdere manieren en gelegenheden mijn interesse in zowel het
uitoefenen als de opleiding van onze mooie specialisatie.
Sedert een 20-tal jaar ben ik actief in de editorial board van de Acta Orthopaedica Belgica.
Sinds vorig jaar zetel ik in het bestuur van de Belgian Hand Group, wat een meerwaarde kan
betekenen in onze samenwerkende projecten.
Ik hoop met deze kandidatuur dan ook progressief opbouwend te kunnen bijdragen aan
onze Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie en waardeer uw overweging
van mijn kandidatuur.

2/ Yves Fortems, Antwerpen.
De BVOT is aan het veranderen! Het bestuur van de BVOT heeft beslist, mede onder mijn
impuls, te evolueren van een puur wetenschappelijk naar een meer maatschappelijk en
wetenschappelijke vereniging met een betere structurele basis . De krijtlijnen zijn gezet, nu
nog de uitwerking.
Gezien dit ook mijn streven en doel was gedurende mijn twee laatste mandaten en dat we
nu aardig op weg zijn dit te realiseren ,stel ik me graag terug kandidaat voor het bestuur van
onze evoluerende vereniging. Ik wil dit absoluut verder uitwerken .
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De rol van de BVOT zie ik nu verder als een verenigd geheel , in een wereld van subgroepen,
waar de gemeenschappelijke delen zoals nationaal congres, websites en dus nu ook
gesprekken met de overheid (samen met de belangen organisaties) worden beheerd .Ik
vraag hierbij dan ook voor U stem indien U wil dat onze vereniging deze weg zou opgaan.

3/ Jan Noyez, Roeselaere.
Na vier jaar activiteit als bestuurslid van de BVOT vervalt mijn mandaat eind dit jaar. Met
overtuiging stel ik me opnieuw kandidaat.
Ik wil me graag verder inzetten voor onze vereniging om zo de belangen van alle collega’s
en subgroepen te verdedigen. Er wachten ons vele uitdagingen. Denk maar aan de laag
variabele zorg, de organisatie van trauma zorg, netwerken, regelgeving allerhande.
Onze gemeenschappelijke inbreng in deze bestuurszaken is nodig zodat we de beslissingen
niet alleen overlaten aan economisten, directies, juristen en andere beleidsapparaten.
Ik ben verbonden aan het AZ Delta ziekenhuis in Roeselare en ontwikkelingssamenwerking
en orthopedie overzee zijn voor mij andere bijzondere aandachtspunten.
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4/ Kathleen Pittoors, Turnhout.
Ik volgde mijn algemene opleiding tot geneesheer aan de Universiteit van Antwerpen (19921999). Daarna gespecialiseerd tot orthopedisch chirurg in Antwerpen en Brugge.
Tijdens mijn opleiding heb ik mij verder kunnen specialiseren in het buitenland: New York
(VS), Ontario (Canada) en Melbourne (Australië).
Na mijn opleiding tot orthopedisch chirurg ging ik bijna 10 jaar aan slag als heupchirurg in
het Catharina-ziekenhuis te Eindhoven (Nederland) waarvan de laatste 2 jaren eveneens als
diensthoofd.
Begin 2015 keerde ik terug naar België en kreeg ik de kans om het Orthopedisch team van
het AZTurnhout te mogen versterken. Ik vorm , samen met collega dr Jaak Roos, de
heupunit. We specialiseren ons in conservatieve heupchirurgie met name
heupartroscopie, surgical dislocations en peri articulaire osteotomieen. Daarnaast voeren
we eveneens de primaire en revisie prothesechirurgie uit.
Binnen het ziekenhuis maak ik deel uit van het Q team (kwaliteitscommissie) van de
operatiekamers en afdeling orthopedie.
Ik zetel in het bestuur van de BHS.
Buiten mijn orthopedische carriere ben ik mama van 2 dochters, Fiona (9j) en Julie(7j).
Mijn hobbies zijn hardlopen en fietsen (racefiets en mountainbike).
In februari van 2017 werd ik door de European Hip Society geintervieuwd omdat ik één van
de zeldzame “full time vrouwelijke heupchirurgen” blijk te zijn. Ik hoop op die manier
anderen te kunnen inspireren.
Ik zou graag in het BVOT bestuur willen aansluiten omdat ik denk dat ik enerzijds door mijn
ervaringen in Nederland een bijdrage kan leveren en anderzijds omdat er misschien een
mooie mix kan bestaan met wat vrouwelijke input in het bestuur.
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5/ Filip Robijns,
Ik wil graag mijn kandidatuur stellen voor een mandaat in de Raad van Bestuur van de
BVOT.
Mijn ambitie is om de vertegenwoordiging van onze beroepsgroep bij de beleidsmakers te
versterken.
Orthopedische diensten moeten anticiperen op de aangekondigde ziekenhuis-netwerken.
Vermoedelijk zal de overheid binnen onze discipline pathologie aan bepaalde ziekenhuizen
(ziekenhuisgroepen) toewijzen. Wij moeten actief betrokken zijn op het ogenblik dat de
criteria hiervoor worden opgesteld.
Ook de financiering van de gezondheidszorg gaat woelige tijden tegemoet. In het debat over
de laag variabele zorg moeten wij aan tafel kunnen zitten. Dat is nu voor de BVOT, als louter
wetenschappelijke vereniging, onvoldoende het geval. Om dit te bereiken zal er naar een
link tussen lidmaatschap van BVOT en VBS moeten gestreefd worden.
Hiervoor wil ik mij engageren en zou ik vanuit de BVOT graag aan meewerken.

6/ Bart Stuyts, Antwerpen.
Graag had ik mijn kandidatuur willen indienen voor een bestuursmandaat bij de BVOT.
Ik genoot zowel mijn basisopleiding tot arts als mijn opleiding tot orthopedisch chirurg aan
de UGent ( Prof. Dr. R. Verdonk ). Hierna vervolmaakte ik mijn opleiding in de kniechirurgie
in Dublin ( Mr. R. Moran ) en Pellenberg ( Prof. Dr. J. Bellemans ). Sedert 1 januari behoor ik
tot de staf van de dienst Orthopedie en Traumatologie van AZ St.-Augustinus in Wilrijk en AZ
St.-Jozef in Malle. Sedert 2011 bekleed ik een bestuursmandaat ( Voorzitter 2013-2015 )
binnen de BKS.
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Iedereen voelt aan dat de budgetten in de gezondheidszorg onder druk komen. Ik voel dan
ook een sterk engagement om mee te denken en actief te participeren in activiteiten om de
belangen van onze beroepsgroep maximaal te beschermen. Daarnaast wil ik ook de
wetenschappelijke activiteiten verder mee ontwikkelen.

7/ Peter Verdonk, Antwerpen.
Graag verleng ik mijn mandaat als bestuurslid van de BVOT na een eerste verkennende
termijn in het bestuur.
De BVOT heeft de laatste 4 jaar een nieuw elan gekregen met aandacht voor zowel
wetenschap (BVOT congress), value for membership (Ortho-evidence) alsook voor onze
professionele belangen. Het huidige Belgische gezondheidszorg-model blijft namelijk onder
druk staan met een nakende introductie van envelope-systemen. Hierbij dienen de belangen
en inbreng van de orthopeed goed te worden verdedigd!

-------------------------------------
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STEMBRIEF:

bestuursverkiezingen BVOT december 2017.

Alleen betalende seniorleden mogen stemmen.
Gelieve maximaal 4 bolletjes te doorkruisen op volgende lijst:

1/ Ilse Degreef:

0

2/ Yves Fortems:

0

3/ Jan Noyez:

0

4/ Kathleen Pittoors: 0

5/ Filip Robijns:

0

6/ Bart Stuyts:

0

7/ Peter Verdonk:

0

Gelieve deze ingevulde brief per post terug te sturen naar:
Mw. Liliane Vranckx
Hertogstraat, 147, bus 2
3001 Heverlee

Uiterste datum: 19 januari 2018.
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