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Beste collega’s

De Belgian Back Society (BBS) wenst u EEN SCHITTEREND 2019.
U zal in deze vijfde nieuwsbrief informatie terugvinden over verschillende aspecten,
waaronder het tweejaarlijks internationaal congres dat heeft plaatsgevonden op 1
december

2018,

alsook

informatie

over

verschillende

wetenschappelijke

bijeenkomsten die in de loop van 2019 zullen georganiseerd worden.
Veel leesplezier en hopelijk tot binnenkort,

Dr. Christophe Demoulin
Vice-Voorzitter van de BBS
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1) Nieuws vanuit de BBS


Algemene ledenvergadering en verkiezing van de rRad van Bestuur
(RvB)
Conform het reglement van de BBS vond aansluitend aan het tweejaarlijks
congres een algemene ledenvergadering en de herverkiezing plaats van de
RvB. Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat Prof. Lieven Danneels
opnieuw verkozen werd tot voorzitter van de RvB.
De RvB ziet er als volgt uit voor 2019-2020:
-

Prof Lieven Danneels (Voorzitter)

-

Dr Christophe Demoulin (Vice-Voorzitter)

-

Prof Nathalie Roussel (Vice-Voorzitster)

-

Prof Annick Timmermans (Secretaris)

-

Dr Veerle Stevens (Penningmeester)

-

Prof Yves Henrotin (Past-President)

-

Dr Geneviève Mahieu (Past-President)

-

Dr Lotte Janssens (Communication Officer)

-

Xavier Charlier

-

Christophe Fauconnier

-

Bernard Poortmans

-

Renaud Hage

-

Dra Stéphanie Grosdent.

De BBS wenst verder een uitdrukkelijk woord van dank te betuigen aan
professor Marc Vanderthommen die geen kandidaat meer is om te zetelen in
de RbV, maar die zich jarenlang geëngageerd heeft voor de BBS. De BBS
wenst verder ook Prof. Laurent Pitance, dr. Mieke Dolphens et Coralie van
Limberghen te bedanken voor hun engagement van de laatste jaren.
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2) Overzicht van de activiteiten van 2018


Op 26 april 2018 gaf dr. Lotte Janssens (Doctor in de kinesitherapie,
UHasselt) een voordracht in Louvain-la-Neuve met als titel « The role of
respiration in low back pain ».



Op 2 oktober 2018 gaf Stéphanie Grosdent (Doctoranda in de kinesitherapie,
ULiège) in Brussel een uiteenzetting over « Low back pain and sports ».
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Op 1 december 2018
9e

tweejaarlijks

heeft het
congres

plaatsgevonden, met als thema : « The
Challenge of activating Patients with
low back pain » : meer dan 200
deelnemers

hebben

enthousiast

deelgenomen aan deze dag, met
sprekers vanuit binnen- en buitenland,
waaronder Nederland en Zwitserland.
Anneleen Malfliet, die recent haar
doctoraat verdedigde aan de UGent en
VUB heeft de « Young Investigator Award » gewonnen voor haar onderzoek:
« Effect of pain neuroscience education combined with cognition targeted
exercise therapy on chronic spinal pain : a randomized clinical trial ».
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« Young Investigator Award » - Anneleen Malfliet (UGent - VUB)

Save the date: Het 10e congres zal plaatsvinden in november 2020.

3) Overig nieuws


Christophe Demoulin heeft deelgenomen aan het verspreiden van het
zorgpad voor lage rugklachten opgesteld door het KCE met verschillende
lezingen (in Brussel, Luik, Charleroi). Hij heeft eveneens via de
Facebookpagina van de BBS, een overzocht verspreid van de verschillende
aanbevelingen van het KCE. U kan deze raadplegen op de volgende sites:
https://kce.fgov.be/en/low-back-pain-and-radicular-pain-evaluation-and-management
https://kce.fgov.be/fr/guide-de-pratique-clinique-pour-les-douleurs-lombaires-et-radiculaires
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Aarzel niet om onze Facebook groep te vervoegen die ondertussen al meer
dan 300 leden telt. U vindt daar diverse informatie terug (publicaties, alsook
nuttige video’s, foto’s van onze bijeenkomsten enz). U vindt daar onder andere
ook de reeks van artikels over lage rugklachten die in 2018 gepubliceerd weren
in de Lancet:
https://www.thelancet.com/series/low-backpain?fbclid=IwAR1VrO1A1N5nbtxmbu_Y_wOn00jnSfm2n6TK1iIIMzUGeJPuXQIUKX02En0



De leden van de BBS zijn de laatste 2 jaar bijzonder actief geweest op
wetenschappelijk vlak: publicatie van meer dan 70 wetenschappelijke
artikels en talrijke voordrachten op internationale congressen.



Twee fragmenten van de uiterst boeiende voordracht van dr. Stéphane
Genevay (Reumatoloog, Zwitserland) zijn beschikbaar op Youtube :
https://youtu.be/5wEK0nKgSrY
https://www.youtube.com/watch?v=Y1BjmQSfkjQ
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4) SAVE THE DATES


29 januari 2019 (Luik) : Mevrouw Stéphanie Grosdent (lid van de RvB van de BBS) zal
haar doctoraatsthesis verdedigen : "Contribution à l'évaluation de la fonction musculaire
rachidienne du sportif."
http://www.facmed.uliege.be/cms/c_1009459/fr/prochaines-defenses-de-these



9 februari 2019 (Parijs) : jaarlijkse bijeenkomst van de « section rachis (France) » :
« Actualités

2019

du

rachis :

Pathologies

du

rachis

cervical ».

https://www.rachis.nukleus.fr/


14-16 februari 2019 (Montpellier) : 7èmes Journées Francophones de Kinésithérapie (JFK)
http://www.congres-jfk.fr/



9 mai 2019 (Bruxelles, Hopital Militaire) : soirée scientifique de la Belgian Back
Society (BBS)*: Anneleen Malfliet (Dr en kinésithérapie, dernière lauréate du Young
Investigator Award de la BBS, Université de Gand) nous proposera un exposé intitulé
« The Neuroscience Approach to Chronic Spinal Pain ».



15-16 mei 2019 (Osaka, Japon) : 5th Global Congress on Spine and Spinal Disorders
https://spine-disorders.neurologyconference.com/



20-21 sept 2019 (Antwerpen): “ECMT 2019 European Congress Manual Therapy”



16-18 okt 2019 (Helsinki, Finlande) : Eurospine 2019
http://www.eurospinemeeting.org/f130000922.html



28-31 okt 2019 (Antwerpen) : 10th Interdisciplinary World Congress on Low Back and
Pelvic Pain. http://www.worldcongresslbp.com/



5 dec 2019 (Luik) : wetenschappelijke bijeenkomst van de Belgian Back Society
(BBS)*: Vincent Dewitte (Doctor in de Kinésithérapie, UGent) zal een voordracht in het
Engels houden met als titel « Clinical Algorithms for Low Back Pain ».

* Het bijwonen van deze lezingen is gratis. Het is echter
noodzakelijk om op voorhand te registeren via de website
http://belgianbacksociety.org.
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