
 
 

 

  

BVAS steunt drie kandidaten voor ‘De Specialist van het Jaar’ 

  

Op het lijstje van genomineerden voor de Prijs van de Specialist 2018 van Artsenkrant 

en het VBS prijken drie artsen die een duwtje in de rug verdienen van alle BVAS-leden. 

Neemt u deel aan de stemming voor de Specialist van het jaar, dan kunnen we hen 

warm aanbevelen. Uw stem uitbrengen kan via de link onderaan deze pagina. We 

danken u voor uw deelname! 
  

  

  

  

  

 

Dr. Greta Dereymaeker: Een kwestie van 
emancipatie en humanitaire solidariteit 
  

Dr. Greta Dereymaeker: Een kwestie van emancipatie en 

humanitaire solidariteit 

 

"Ik hou van de uitdaging en van een voet en zijn 28 kleine 

grillige beentjes", zegt prof. Greta Dereymaeker. In 1977 

studeerde zij als eerste vrouw af aan de KU Leuven als 

orthopedisch chirurg. Zij was ook de eerste voorzitter van 

de Europese Vereniging voor Voet- en Enkelchirurgie 

(EFAS). Maar Greta heeft ook op tientallen missies in 

Afrika en Azië om en bij de 1.500 veelal jonge patiënten 

met klompvoeten geopereerd. Haar verhaal is er een van 

engagement en emancipatie. Lees verder... 
 

  

  

  

Dr. Dirk Van Renthergem: De sociale 
dimensie van de pneumologie 
  

Dokter Van Renterghem, die een jaar met pensioen is, 

verwezenlijkte nogal wat. Hij is er trots op maar je hoort 

van hem geen hoogdravende verhalen. "De keuze voor 

een discipline is vaak toch een stuk toevallig", zo 

beantwoordt hij onze eerste vraag nuchter. "Professor 

Van der Straeten had in het UZ Gent een kwalitatief 

hoogstaande dienst, dat trok me aan. Pneumologie heeft 

een technische kant, maar evenzeer een erg sociale 

dimensie." 

  

http://r.sender.absym-bvas.be/mk/cl/pGuy0455Fj8nQmj-JXofVCsdkBTnxp95HsYMCI9cR7zduO4JcP3IwFeND40YpA1ipNp9MBmQc0_OOTq7UmghuWnZTSSEt-1iPt3tjxXbcpWneH0476A


 

Lees verder... 
 

  

  

  

  

 

Dr. Jan De Neve: 'Blij dat interesse voor 
revalidatie sterk stijgt' 
  

"Revalidatiegeneeskunde is teamwerk. Dankzij de 

expertise van heel wat collega's samen, kom je tot het 

beste voor de patiënt. En ik beschouw iedere verandering 

als een opportuniteit, als een continu streven naar 

verbetering." 

Aan het woord is dokter Jan De Neve, specialist fysische 

geneeskunde en revalidatie (FGR) en diensthoofd 

revalidatie en sportgeneeskunde in AZ Sint-Jan Brugge. 

Zijn palmares oogt zonder meer indrukwekkend. 

Lees verder... 
 

  

  

 

  

Klik hier om te stemmen voor de ‘Specialist van het Jaar’ 
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