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6 BBS Newsletter
th

Beste collega’s

De Belgian Back Society (BBS) wenst u EEN SCHITTEREND 2020.
U zal in deze zesde nieuwsbrief informatie terugvinden over verschillende aspecten,
waaronder het tweejaarlijks internationaal congres dat zal plaatsvinden op 28
november

2020,

alsook

informatie

over

verschillende

wetenschappelijke

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

Prof. Nathalie Roussel
Vice-Voorzitter van de BBS
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1) Nieuws vanuit de BBS


Raad van Bestuur (RvB)
We zijn verheugd een nieuwe lid te verwelkomen in de Rvb:
-

Marie-Hélène Charon (Kinesitherapeut)

- Jacques Vanderstraeten (Huisarts)


De volgende lezingen zullen doorgaan in 2020
-

7 mei 2020 (Antwerpen) : wetenschappelijke bijeenkomst van de Belgian
Back Society (BBS): Thomas Matheve (Doctor in kinesitherapie, Universiteit
Hasselt) zal een voordracht geven met als titel « Virtual reality and low back
pain rehabilitation: current evidence and future opportunities».

-

22 september 2020 (Brussel) : wetenschappelijke bijeenkomst van de
Belgian

Back

Society

(BBS):

David

Colman

(Doctorandus

in

de

kinesitherapie, Université de Liège) zal spreken over de topic « Les
dysfonctions musculaires des muscles extenseurs cervicaux : le point sur les
moyens d'évaluations et la rééducation ».

-

28 november 2020 (Luik) : 10th Biennial Congress of the Belgian Back
Society (BBS): « Spinal pain in sports ». Het programma van het congres zal
eerstdaags

op

de

website

beschikbaar

zijn

(https://www.belgianbacksociety.org/)

.
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2) Overzicht van de activiteiten van 2019


Op 9 mei 2019 gaf dr. Anneleen Malfliet (Doctor in de kinesitherapie, VUB en
UGent) een voordracht in Brussel met als titel « The neuroscience approach
to chronic spinal pain ».



Dr. Vincent Dewitte (Doctor in de kinesitherapie, UGent) sprak op 5 december
2019 in Luik over « Clinical reasoning algorithms to guide students and novice
therapists in their management of neck pain patients ».
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Op 29 october 2019 vond in Antwerpen, ter gelegenheid van World Congress
on Low Back and Pelvic Pain, een BBS avond plaats waarop onderzoekers uit
België, Frankrijk, Zwitserland, Nederland als Canada aanwezig waren.

Verschillende BBS leden hebben tijdens dit congres hun onderzoeksresultaten
gepresenteerd tijdens mondelinge voordrachten of poster presentaties.
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Dr. Christophe Demoulin (Université de Liège) heeft op dit congres de prijs van de
beste poster ontvangen. Op de poster waren de resultaten gepresenteerd van zijn
studie: « Assessing misbeliefs in patients with low back pain: development of a new
questionnaire ».
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3) Overig nieuws


De HAS (Haute Autorité en Santé de la France) heeft in 2019 een
aanbeveling gepubliceerd met betrekking tot het zorgpad voor een patiënt
met aspecifieke lage rugklachten.:
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2961499/fr/prise-en-charge-du-patientpresentant-une-lombalgie-commune



Naar aanleiding van de werelddag van de kinesitherapie werd er een video
gemaakt die de aanpak van een patiënt met lage rugklachten door middel
van manuele therapie demonstreert. De link is beschikbaar op youtube:
https://youtu.be/SkCpngk3qNQ
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4) SAVE THE DATE


1 - 4 avril 2020 (Athens, Greece), 27th International Meeting on Advanced Spine Techniques
https://www.srs.org/imast2020



13-14

avril

2020

(Dubai) :

6th

World

Congress

on

Spine

and

Spinal

Disorders

https://spine.cmesociety.com/


13-14 avril 2020 (London, UK) : 6th International Conference on Spine and Spinal Disorders
https://spine.neurologyconference.com/



27 avril - 1 mai 2020 (Melbourne, Australia) : 2020 Spineweek meeting https://www.spineweek.org/



7 mei 2020 (Antwerpen) : wetenschappelijke bijeenkomst van de Belgian Back Society
(BBS): Thomas Matheve (Doctor in kinesitherapie, Universiteit Hasselt) zal een voordracht geven
met als titel « Virtual reality and low back pain rehabilitation: current evidence and future
opportunities».



20 – 23 mai 2020 (Rio de Janeiro, Brazil) : 9th Annual Global Spine Congress
https://www.gsc2020.org/



27-29 mai 2020 (Paris, France): 36th Annual meeting CSRS (Cervical Spine Research Society) Europe http://www.csrs-es.org/



11 - 13 juin 2020 (Dijon, France): Congrès annuel de la SFCR (Société Française de Chirurgie
Rachidienne) http://www.sfcr.fr/congres-sfcr/informations-pratiques



12 juin 2020 (Paris) : Réunion annuelle de la section rachis (France) : « Lombalgie : suffit-il de
bouger ? ». https://www.rachis.nukleus.fr/



22 september 2020 (Brussel) : wetenschappelijke bijeenkomst van de Belgian Back Society
(BBS): David Colman (Doctorandus in de kinesitherapie, Université de Liège) zal spreken over de
topic « Les dysfonctions musculaires des muscles extenseurs cervicaux : le point sur les moyens
d'évaluations et la rééducation ».



6-8 octobre 2020 (Melbourne, Australia) : 2020 Meeting of the International Federation of
Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT 2020) https://ifomptconference.org/



28 november 2020 (Luik) : 10th Biennial Congress of the Belgian Back Society (BBS):
« Spinal pain in sports ». (https://www.belgianbacksociety.org/)

* 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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5) Sociale Media


Aarzel niet om onze Facebook groep te vervoegen die ondertussen al meer
dan 400 leden telt. U vindt daar diverse informatie terug (publicaties, alsook
nuttige video’s, foto’s van onze bijeenkomsten enz).
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