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Beste Collega’s, 

De BeRS startte reeds een tijd geleden met 
een aantal veranderingen. Deze zijn voor 
een aantal goed zichtbaar - bvb. nieuw logo, 
nieuwe identiteit, nieuwe website – andere zjin 
het minder, zoals o.a. de oprichting van een 
Franstalig Forum voor Longartsen - FPF - en 
twee nieuwe werkgroepen - Basic Science en 
Respiratory Primary Care.

Deze brochure is bedoeld om informatie en 
details te geven over meerdere activiteiten 
van de BeRS, de toekomstige congressen, de 
werkgroepen en de samenwerking met andere 
groeperingen. Verder vertegenwoordigt de 
BeRS ook de longartsen bij het RIZIV - een 
belangrijke vertegenwoordiging in een periode 
waar een hervorming van de nomenclatuur 
wordt aangekondigd - maar eveneens bij de 
pers en de patiëntenverenigingen.

Wij maken van de gelegenheid gebruik 
om te melden dat de vernieuwing nog niet 
beëindigd is en dat wij u heel snel terug zullen 

contacteren met nieuwe initiatieven zoals bvb. 
informatiefi ches ten behoeve van de patiënten 
betreffende diverse pathologieën, een nieuwe 
franstalige COPD-patiëntenvereniging – de 
nederlandstalige alter ego is sinds jaren een 
succes - een congres respiratoire geneeskunde 
bestemd voor de eerstelijns geneesheren.

Verder wensen wij dat de BeRS UW 
wetenschappelijke vereniging is, waar u zich 
investeert en actief meewerkt. Wij benadrukken 
de noodzaak elkaar goed te kennen en zo 
vriendschapsbanden op te bouwen en te 
onderhouden.

Tenslotte vergeet ik niet te melden dat al deze 
wijzigingen slechts mogelijk zijn dankzij het 
intensieve werk, de energie en creativiteit van 
onze Executieve Manager, Peggy Namêche, die 
ik hier van harte dank.

Ik hoop u binnenkort te mogen ontmoeten.

  Wij wensen dat 
de BeRS UW 
wetenschappelijke 
vereniging is. 

Didier Cataldo
BeRS Voorzitter
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Peggy Namêche
Executive Manager

Toen Dr. Rudi Peché en Prof. Didier Cataldo, 
in 2017-2018 respectievelijk voorzitter en 
penningmeester van de “BVP-SBP”, me vroegen 
om het secretariaat van de vereniging op mij te 
nemen, heb ik dit aanzien als een nieuwe kans. 
Een vaste, zekere baan verlaten om een nieuwe 
uitdaging aan te gaan leek mij een goed idee!! 
“Je zult de BVP-SBP moeten moderniseren en 
nieuwe dynamiek inblazen” zei men mij. Ik had 
reeds duizend en een ideeën in mijn hoofd maar 
ik beeldde mij zeker de enormiteit niet in van de 
taak die mij opwachtte.
Meer dan twee jaar zijn intussen voorbij onder 
het voorzitterschap van Prof.Wim Janssens met 
wie er geleidelijk, dank zij een aangename en 
voortdurende samenwerking, een nieuwe BeRS 
werd opgericht.
Verschillende mijlpalen werden reeds bereikt; een 
nieuwe visuele identiteit, een nieuwe website, de 
professionalisering van de organisatie van interne 
en externe gebeurtenissen, de ontwikkeling van 
de relaties met de partners. 
Een constructieve en enthousiaste dynamiek 
onder de leden van de Raad van Bestuur en 
de personen betrokken bij de werkzaamheden 
van de 15 werkgroepen binnen de BeRS, heeft 
toegelaten de “BVP-SBP” te laten evolueren 
tot een “Belgian Respiratory Society” om zo de 
nationale en internationale zichtbaarheid te 
verbeteren.

Spijtig genoeg zijn we sinds meer dan een jaar 
geconfronteerd met een wereldwijde pandemie 
zonder precedent, die het werk van de leden 
van onze vereniging sterk heeft beïnvloed; ze 
bevinden zich grotendeels op de voorgrond in 
een niet te voorziene cycloon.
Ik kan alleen maar veel respect uiten voor alle 
gezondheidswerkers in het domein van de 
longziekten, die zich, met veel moed gewapend, 
hebben moeten aanpassen, reorganiseren, 
herscholen om de zieken te verzorgen en levens 
te redden, veelal ten koste van hun eigen comfort, 
gezinsleven en soms ook ten nadele van hun 
eigen gezondheid.
Deze conjunctuur heeft weliswaar onze activiteiten 
wat vertraagd maar we zijn zeker voorbereid 
op de toekomst en zullen nog beter evolueren 
ondanks deze tegenslag door ons eerste virtuele 
congres te organiseren, wat een groot succes was.
Ik ben trots te kunnen werken binnen een 
vereniging in volle evolutie die mensen 
samenbrengt met interesse voor de wetenschap 
en die dagelijks werken met het doel meer 
kwaliteitszorg te bieden aan de patiënten binnen 
de pneumologie.
Ik dank jullie voor de steun aan de vereniging en 
wens u een aangename lectuur van de volgende 
pagina’s.
Met vriendelijke groeten,

Een nieuwe start 
voor de BeRS. 

I BeRS Offi ce

I Raad van Bestuur 

1.  Didier Cataldo 
(U Liège) 
Voorzitter

2.  Guy Brusselle 
(U Gent)
Vice-president 

3.  Thierry Pieters 
(UCL Saint-Luc)
Penningmeester

4.  Florence Schleich 
(U Liège) 
Wetenschappelijk 
secretaris 

5.  Wim Janssens 
(KU Leuven)
Past-president 

6.  Dominique Butenda
(CHU UCL Namur)

7.  Charlotte De Bondt 
(UZA)

8.  Lieven Dupont 
(KU Leuven)

9.  Pieter Goeminne 
(AZ Nikolaas)

10.  Shane Hanon 
(UZ Brussel)

11.   Alain Michils 
(ULB Erasme)
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goedkeuring

 De primaire doelstellingen  De primaire doelstellingen 
van de BeRS zijn de respiratoire 

gezondheid bevorderen 
en de ademhalingsziekten 
te bestrijden in België. 

De BeRS ziet het als haar kerntaak 
om de klinische en wetenschappelijke 
kennis die rechtstreeks of onrechtstreeks 
verband houdt met het ademhalingsstelsel 
te verspreiden door wetenschappelijke, 
maatschappelijke en sociale activiteiten 
uit te voeren of te ondersteunen.

De Belgian Respiratory Society (BeRS) is een wetenschappelijke vereniging 
van artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en wetenschappelijke 
onderzoekers met interesse in het gebied van longziekten.

De voornaamste activiteiten 
van de BeRS
•  De BeRS organiseert jaarlĳ ks de “Belgian Pneu-

mology Days”. Dit klinisch wetenschappelĳ k 
congres is gericht op de overdracht en actua-
lisering van nieuwe kennis op het gebied van 
de pneumologie. Het is het grootste netwerk 
event in de pneumologie in België waarbĳ  alle 
belangrĳ ke partners vertegenwoordigd zĳ n. 

•  De BeRS biedt bijscholing voor longartsen, 
assistenten-in-opleiding, kinesitherapeuten, 
verpleegkundigen via cursussen, symposia 
en praktische workshops rond specifieke 
deelaspecten van de pneumologie. 

•  De BeRS ondersteunt wetenschappelĳ k on-
derzoek via klinische studies, registers, enquê-
tes, nationale richtlijnen, wetenschappelijke 
prĳ zen en onderzoeksmandaten.

•  De BeRS geeft wetenschappelĳ k advies aan 
overheid, kenniscentrum, pers, …

•  De BeRS verspreidt informatie en neemt 
deel aan het maatschappelijke debat rond 
onderwerpen in verband met respiratoire 
aandoeningen.

De respiratoire gezondheid 
bevorderen 
•  Ze bevordert fundamenteel en klinisch 

onderzoek op het vlak van de pneumologie in 
een nationale en internationale context.

•  Ze stimuleert de toenadering en organiseert 
contact tussen haar leden.

•  Ze ontwikkelt en ondersteunt specifieke 
opleidingen in de pneumologie om zo kwali-
teitsvolle en wetenschappelĳ ke onderbouwde 
geneeskunde in België te bevorderen. 

•  Ze verspreidt haar expertise in het domein 
van ademhalingsziekten met communicatie naar 
de leden, inclusief haar partners en het brede 
publiek. 

•  Ze vertegenwoordigt de Belgische longartsen 
op wetenschappelijk gebied in relatie en 
communicatie met openbare overheden en 
farmaceutische industrie.

I Organisatie van de BeRSI Doelstellingen van de BeRS

BeRS Offi ce

ADMINISTRATIE & LOGISTIEK

•  Logistieke steun: gebouw / 
secretariaat / uitrusting / IT / 
boekhouding

•  Organisatie van vergaderingen 
en evenementen

•  Beheer van de website

•  Communicatie 
(pers en andere partners)

•  Verspreiding van nieuwsbrieven

Raad van Bestuur

15 werkgroepen

Wetenschap en onderwijs

Wetenschappelijke 
lezingen / cursussen

Communicatie

Expertise

Alle vergaderingen worden 
in het Engels gehouden

Colloquium

Permanente educatie 
in de klinische praktijk

Kwaliteit

Alle vergaderingen worden 
in het Frans gehouden

Forum des 
Pneumologues 
Francophones

Colloquium

Permanente educatie 
in de klinische praktijk

Kwaliteit

Alle vergaderingen worden 
in het Nederlands gehouden

Forum 
Vlaamse Longartsen 
(onafhankelijke vereniging, 

eigen statuten)
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Permanente educatie 
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Wilt u deelnemen aan de activiteiten 
van één of meer werkgroepen voor actieve deelname? 

Stuur uw verzoek naar info@bers.be. 

THORACIC
ENDOSCOPY

RESPIRATORY
SOMNOLOGY

RESPIRATORY 
PRIMARY CARE

RESPIRATORY
PHYSIOTHERAPY

THORACIC 
ONCOLOGY

ASTHMA &
ALLERGY

BASIC 
SCIENCE

COPD &
REVALIDATION

INTERSTITIAL
LUNG

DISEASES

LUNG
FUNCTION
& OXYGEN. LUNG

PEDIATRY

NURSING

PULMONARY
VASCULAR
DISEASES

RESPIRATORY
INFECTIONS

THORACIC
SURGERY & 

LUNG TRANS.

PULMONARY 
VASCULAR 
DISEASES

16 leden

Chair : 
Catharina BELGE

NURSING

19 leden

Chair : 
Fatima SNOUSSI

RESPIRATORY 
INFECTIONS

15 leden

Chair : 
Eva VAN BRAECKEL

RESPIRATORY 
PRIMARY CARE

5 leden

Chair : 
Jan DEGRYSE

RESPIRATORY 
PHYSIOTHERAPY

2 leden

Chair : 
Chris BURTIN

RESPIRATORY 
SOMNOLOGY

34 leden

Chair : 
Benny MWENGE

THORACIC 
ONCOLOGY

49 leden

Chair : 
Sebahat OCAK

THORACIC 
ENDOSCOPY

44 leden

Chair : 
Vincent HEINEN 

THORACIC 
SURGERY & LUNG 
TRANSPLANTATION

15 leden

Chair : 
Geert VERLEDEN

ASTHMA 
& ALLERGY

42 leden

Chair : 
Florence SCHLEICH

BASIC 
SCIENCE

23 leden

Chair : 
Jeroen VANOIRBEEK

COPD 
& REVALIDATION

46 leden

Chair : 
Didier CATALDO

LUNG FUNCTION & 
OXYGENOTHERAPY

19 leden

Chair : 
Eric DEROM

 INTERSTITIAL 
LUNG DISEASES

23 leden

Chair : 
Wim WUYTS

LUNG 
PEDIATRY

6 leden

Chair : 
Frédéric PIERART

Zij brengen BeRS-leden samen die wensen samen te werken aan specifi eke projecten van 
wetenschappelijk of maatschappelijk belang, onderwijsconferenties en zijn actief op vrijwel alle 
gebieden die verband houden met ziekten van de luchtwegen.

De leden van de werkgroepen delen hun expertise en zijn betrokken bij alle activiteiten van de BeRS. Ze 
werken nauw samen om het wetenschappelijke en educatieve programma van de BeRS vast te stellen. 
Deze groepen dienen ook als forum voor de presentatie en bespreking van nieuwe aanbevelingen, 
terugbetalingen, enz. Op die manier garandeert het BeRS een onafhankelijke, transparante 
wetenschappelijke werking en een communicatie van hoge kwaliteit.

I  Onze 15 werkgroepen vormen de 
basis van de grondslagen van onze 
vereniging
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I  De virtuele 
BeRS-
evenementen: 
een echt 
succes !

BELGIAN PNEUMOLOGY DAYS 2020

492
deelnemers

444
contactuitwisse-

lingen

9u
live virtueel 

congres

NURSING WEBINAR 28 MEI 2021
RESPIRATOIRE ONCOLOGIE

143
deelnemers

3u30
live virtueel 

congres

155
deelnemers

15
contactuitwisse-

lingen

88
chatgesprekken

2u30
live virtueel 

congres

BELGIAN THORACIC ONCOLOGY DAYS 2021

2385
chatgesprekken

+ dan 620
LEDEN
471

huisartsen 
en specialisten

154
kinesisten, 

verpleegkundigen, 
onderzoekers 
& studenten
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I  Forum des
Pneumologues 
Francophones

I  Forum Vlaamse 
Longartsen

“ Longartsen geven 
mensen ademruimte”

Het Forum Vlaamse Longartsen bestaat meer dan 20 jaar. Het is het 
ontmoetingsforum op maat van elke Vlaamse longarts in het veld 
waarbij wetenschap, bijscholing en kwaliteitsvolle geneeskunde 
centraal staan. 

Om onze doelen te bereiken, willen we kwalitatieve opleidingen 
aanbieden in de Nederlandstalige context waarbij de patiënt centraal 
staat. Verder willen we alle Vlaamse longartsen vertegenwoordigen en 

het referentiepunt zijn bij politici en beleidsmakers wanneer het gaat over preventie en kwaliteit van 
zorg. Dit best in samenwerking met gelijkgezinde verenigingen. Wij willen kwaliteit, toegankelijkheid, 
praktijkgericht en op-bewijs-gebaseerde geneeskunde als waarden van onze vereniging uitstralen.

Jaarlijks organiseren we het “wereldberoemde” Colloquium voor Vlaamse Longartsen – Bronkhorst 
Colloquium - samen met onze Noorderburen van de NVALT. Een programma van een 9tal interactieve 
werkgroepen en 4tal lezingen over een specifi eke onderwerp wordt in november in Nederland en in 
februari in Vlaanderen jaarlijks gegeven. Het onderwerp voor 2021-2022 is “Longgeneeskunde 
in de 21ste eeuw”. Naast het wetenschappelijke is het een gezellige ontmoetingsplaats met 
collega’s. U bent van harte welkom.

Wij proberen onze activiteiten zo goed mogelijk 
op elkaar af te stemmen. We ondersteunen de 
oprichting van een zustervereniging Forum des 
Pneumologues Francophones (FPF).

Ik hoop u te mogen ontmoeten bij een van onze 
activiteiten.

Michiel Thomeer
FVL Voorzitter

www.vlaamselongartsen.org
www.nvalt.nl

Het Forum des Pneumologues Franophones (FPF) werd 
opgericht in 2021, onder impuls van de voorzitter van de BeRS, 
Didier Cataldo. Het betreft een franstalige tegenhanger van het 
Forum Vlaamse Longartsen (FVL). Het FVL is een vereniging met 
bewezen succes in het noorden van België. 

Dit platform is in eerste instantie een plaats van uitwisseling 
van klinische praktijk voor alle franstalige pneumologen met 
het oog op een continue vorming. 

Wij wensen er de terreinwerkers aan het bod te laten komen en 
de uitwisseling van expertise te bevorderen. De FPF zal in september 2021 een eerste 
jaarlijks symposium van twee dagen aanbieden onder vorm van interactieve workshops 
in beperkte groep met experten maar tevens met tijdsgenoten. Een bijzondere plaats 
is voorzien voor ‘networking’ en contactname zodat de franstalige pneumologen elkaar 
beter kunnen leren kennen, appreciëren en samenwerken.

Voor het organiserend comité, 

Marie Bruyneel
Lid van het organiserend comité FPF

Om de uitwisseling van de continue vorming te focussen in de klinische 
pneumologische praktijk, zal er vanaf dit jaar een forum in elke nationale 
landstaal worden georganiseerd. Deze structuren zijn complementair aan 
het jaarlijkse congres “Belgian Pneumology Days”, waar de voordrachten 
in het Engels gehouden worden. 
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 Plenaire lezingen 
zullen eveneens 

ingevoegd worden 
om de klinische 

kennis te 
verbeteren.

Vanaf 1 september 
2021 verhuist het FVL 

naar onze vrienden 
van de BerS. 

We blijven twee aparte 
verenigingen, maar 

met eenzelfde 
secretariaat. 
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zorg. Dit best in samenwerking met gelijkgezinde verenigingen. Wij willen kwaliteit, toegankelijkheid, 
praktijkgericht en op-bewijs-gebaseerde geneeskunde als waarden van onze vereniging uitstralen.

Jaarlijks organiseren we het “wereldberoemde” Colloquium voor Vlaamse Longartsen – Bronkhorst Jaarlijks organiseren we het “wereldberoemde” Colloquium voor Vlaamse Longartsen – Bronkhorst 
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2 hulpmiddelen 
ter beschikking 
van uw patiënten

In samenwerking met



Hoe uw inhalator gebruiken�?

Bekijk de verklarende inhalatievideo’s op onze 
website www.bers.be/inhalation-videos
en op de applicatie MY PUFF beschikbaar op :

Aarzel niet infor
matieve 

kaarten op te vra
gen om 

over te maken aan uw 
patienten tijdens
de consultatie.

Bekijk de verklarende inhalatievideo’s Bekijk de verklarende inhalatievideo’s Bekijk de verklarende inhalatievideo’s 
op onze website op onze website op onze website op onze website op onze website op onze website www.bers.bewww.bers.bewww.bers.bewww.bers.bewww.bers.bewww.bers.be en op de applicatie  en op de applicatie  en op de applicatie  en op de applicatie  en op de applicatie  en op de applicatie MY PUFFMY PUFFMY PUFFMY PUFFMY PUFFMY PUFF

Hoe uw inhalator gebruiken�?Hoe uw inhalator gebruiken�?Hoe uw inhalator gebruiken�?

Meer info op www.bers.be

Registreer uw revalidatiecentrum�!

De BeRS en Chiesi hebben hun krachten samengebundeld om de pulmonaire 
revalidatiecentra in kaart te brengen in België. Mijn Longreva is een platform waar 

u zich gemakkelijk kunt registreren als professioneel gezondheidswerker en zodoende 
toegang krijgt tot allerhande informatie over longrevalidatie.

De arts of kinesist verantwoordelijk voor uw revalidatiecentrum zal eveneens het centrum 
online kunnen registreren en zal zodoende zichtbaar zijn op de interactieve kaart.

Neem een kijkje op de website www.mijnlongreva.be. 
Registreer u evenals uw centrum zodat de gezondheidswerkers 

en de patiënten gemakkelijk hun weg vinden naar de longrevalidatie.

Meer info op www.marevapulmonaire.be

De arts of kinesist verantwoordelijk voor uw revalidatiecentrum zal eveneens het centrum 
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Vrijdag 24 & zaterdag 25 september
1st Colloquium van de FPF (Forum des Pneumologues Francophones)

Dolce Hotel (La Hulpe)

SE
PT

.

Woensdag 25 mei
BeRS - GSK Awards 2022

Te bevestigen

M
EI

Vrijdag 7 oktober
Endoscopy Introduction Day

Te bevestigen

O
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.

Zaterdag 2 oktober
1st congres van Pneumologie in de Huisartspraktijk

Tangla Hotel (Sint-Lambertus-Woluwe)

Vrijdag 8 oktober
Endoscopy Introduction Day

Cliniques Universitaires St Luc (Brussel)

Woensdag 20, donderdag 21 & vrijdag 22 oktober
1st Belgian Endoscopy and Surgical Thoracic Days (BEST)

Hybride conferentie (face to face & online) - Erasmus hospital (Brussel) & WCCM (Bergen)
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Vrijdag 3 & zaterdag 4 december
Belgian Pneumology Days

 Hybride conferentie (face to face & online) - FMCCA (Antwerpen)

Vrijdag 3 december
Belgian Nursing Day

Hybride conferentie (face to face & online) - FMCCA (Antwerpen)

Zaterdag 4 december
Belgian Respiratory Physiotherapy Day

Hybride conferentie (face to face & online) - FMCCA (Antwerpen)
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Vrijdag 9 & zaterdag 10 december
Belgian Pneumology Days

 SQUARE Brussels Meeting Center (Brussel)

Vrijdag 9 december
Belgian Nursing Day

 SQUARE Brussels Meeting Center (Brussel)

Zaterdag 10 december
Belgian Respiratory Physiotherapy Day

 SQUARE Brussels Meeting Center (Brussel)
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Woensdag 9 & donderdag 
10 februari 
FVL Colloquium

  FMCCA (Antwerpen)

Vrijdag 4 maart
Belgian Thoracic Oncology Symposium (BTOS)

Te bevestigen

De details van 

de programma’s 

vindt u op 

de volgende 

pagina’s
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09:00 Onthaal en inleiding

09:10  Opvolging van patiënten 
met COVID-19: het belang van 
de huisarts bij de begeleiding 
van patiënten met post-Covid 
symptomen

09:40  CAPSULE 1 
Zuurstoftherapie: 
de juiste richtlijnen 
en goed gebruik in de 
eerstelijnszorg – herinnering 
aan de richtlijnen en de 
administratieve werklast.

09:50  Behandeling van de 
chronische hoest in de eerste 
lijn: differentieeldiagnose 

10:20 Satelliet Symposium Sponsors

10:40 Q&A 

10:50  Dyspnoe bij de oudere patiënt: 
diagnose en behandeling 
- klinische gevallen als 
voorbeeld en evolutie 

11:20 CAPSULE 2
Opsporing van 
bronchuskanker met scanner 
(CT lowdose) : wanneer, 
hoe & actualiteiten

11:30 Pause

11:45 Satelliet Symposium Sponsors 

12:05  CAPSULE 3
Is eosinophilia een 
interessante markeerder bij 
patiënten met astma? een 
belangrijke biomarkeerder 
voor de therapeutische keuze? 

12:15  Nieuwigheden in de 
behandelingen van astma en 
COPD: actualisering van de 
GINA/GOLD richtlijnen 2021 

12:45  CAPSULE 4
De juiste inhalator kiezen 
voor uw astma en COPD 
patiënten

12:55 Q&A en afsluiten

1st congres van Pneumologie 
in de Huisartspraktijk

Zaterdag 2 oktober 2021
Tangla Hotel (Sint-Lambertus-Woluwe)

Het volledige programma vindt u op onze website www.bers.be

In samenwerking met 
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09:00

09:10 

09:40  

09:50 

10:20 

10:40 

10:50 

Het volledige programma vindt u op onze website 



Woensdag 20 oktober 2021
Erasmus Hospital (Brussels)

Donderdag 21 & vrijdag 22 oktober 2021
WCCM (Bergen)

08:00 Welcome and breakfast

08:30  Introduction

08:45  Surgical approach of 
incidental pulmonary nodule

09:15  Endoscopic approach 
of the SPN

09:45    Presentation of cases 
and live session : 
- Navigation CB-CT
- Uniportal VATS lobectomy 

10:30 Break

11:00  Transthoracic Needle 
Biopsy for SPN

11:30  Perspective of endoscopic 
therapy for SPN

11:30 Return to the live session

12:00 Lunch

13:30  Non-pharmacological 
treatment in severe 
emphysema
Interest of multidisciplinary 
commission

14:00  Interest of combined 
endoscopic and surgical 
approach for GG SPN

14:30  Presentation of cases 
and live session : 
-  Endoscopic lung volume 

reduction
 -  Combined endoscopic and 

surgical approach for GG SPN

15:15  Break

15:30  Endoscopic treatment 
in lung cancer
Live session : Bronchial 
desobstruction / stenting

17:00 Conclusion 

19:30 Gala dinner

Het volledige programma vindt u op onze website www.bers.be

 Donderdag 21 oktober 

09:00 Welcome and breakfast

09:45  Introduction

10:00  Pleural pathology 
approach in 2021

10:30  Live session : 
VATS in pleural disease 

11:00  Simulation in bronchoscopy : 
current and future 
perspectives

11:30  Simulation model

12:00  Training in uniportal video-
assisted thoracic surgery

12:30  VATS lobectomy program : 
the trainee perspective

13.00  Break - Booths Visit & Posters 
Review

14:00  How to train the 
pulmonologist on 
bronchoscopy & pleuroscopy : 
simulation models

14:30  High-volume intensive training 
course : a new paradigm for 
video-assisted thoracoscopic 
surgery education

15:00  Teaching video-assisted 
thoracic surgery lobectomy-
using an ex vivo simulation 
model

15:30  Discussion experts panel

16:00  Lab training
19:00

20:00 Experts dinner

 Vrijdag 22 oktober

09:00  Lung cancer screening in Asia

09:30  Lung cancer screening in USA

10:00  Lung cancer screening 
in Europe

10:30  Break - Booths Visit & Posters 
Review

11:00  Lung cancer screening, 
opportunistic evaluation of 
fi ndings : coronary artery 
diseases, breast cancer, 
pulmonary diseases, liver 
disease, osteoporosis

11:30  Discussion experts panel

12:00   Deslauriers Award 2021 

12:30 Lunch - Booths Visit

13:30  The classifi cation of lung 
cancers presenting with 
multiple lesions

14:00  Feasibility and effectiveness 
of a home-based exercise 
training program before lung 
resection surgery

14:30  STS, ESTS and JACS survey 
on surveillance practices after 
surgical resection of lung 
cancer

15:00  Is it safe to wait ? 
The effect of surgical wait time 
on survival in patients with 
non–small cell lung cancer

15:30 Discussion experts panel

16:30 Closing remarks

1st Belgian Endoscopy and Surgical 
Thoracic Days (BEST)

Joint Meeting RÉUNION DE  CHIRURGIE THORACIQUE
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Het volledige programma vindt u op onze website 

 Donderdag 21 oktober 

09:00

09:45

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13.00

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00
19:00

20:00



Hoewel de COVID-wolk 
op deze data is 
opgetrokken, hopen wij 
dat de omstandigheden 
ons zullen toestaan elkaar 
opnieuw te ontmoeten 
en velen van u op de 
FMCCA in Antwerpen 
daar te zien!

BELGIAN
PNEUMOLOGY 
DAY 2021
Vrijdag 3 december 2021

BELGIAN 
RESPIRATORY
PHYSIOTHERAPY
DAY 2021
Zaterdag 4 december 2021

BELGIAN
NURSING 
DAY 2021
Zaterdag 4 december 2021
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FVL Colloquium 2022

Donderdag 10, vrijdag 11 & zaterdag 12 maart 2022
FMCCA (Antwerpen)

Het volledige programma vindt u op de website www.vlaamselongartsen.org

 Donderdag 10 maart 

20:00 Ontvangst

20:45 Opening

21:00  Pro Con debat ‘Opvolging 
van longziekten door apps’

21:50 Discussie

22:10 Hapje en drankje

 Vrijdag 11 maart 

09:00  Plenaire lezing : Big Data 
or Big Bubble: Artifi cial 
Intelligence, Clinical Decision 
support, black box, wablief ?

09:30 Discussie

09:45  1ste sessie 
Werkgroepbesprekingen*

10:45 Pauze

11:15  2de sessie 
Werkgroepbesprekingen*

12:15 Lunch

13:45  Plenaire lezing :
Longkankerscreening: 
implementatie in de praktijk

14:15 Discussie

14:30  3de sessie 
Werkgroepbesprekingen*

15:30 Pauze

16:00  Plenaire lezing :
Artifi cial Intelligence 
in de radiologie

16:30 Discussie

16:45  4de sessie 
Werkgroepbesprekingen*

18:30 Aperitief

19:30 Diner (Marble Hall FM&CC)

 Zaterdag 12 maart 

08:30  5de sessie 
Werkgroepbesprekingen*

09:30  6de sessie 
Werkgroepbesprekingen*

10:30 Pauze

11:00  Plenaire lezing : Breathomics 
als niet-invasieve techniek in 
diagnose en behandeling van 
Respiratoire aandoeingen

11:30 Discussie

11:45 Sluiting
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WORKSHOP 2

Longkanker behandelen 
in één dag

WORKSHOP 5

Artifi ciële 
intelligentie

WORKSHOP 8

Krijgen we astma in de toekomst 
altijd gecontroleerd ?

WORKSHOP 1

De long-endoscopie-eenheid 
wordt een operatiezaal

WORKSHOP 4

Point of care 
infectieziekten 

WORKSHOP 7

Nieuwe technieken 
in de oxygentatie

WORKSHOP 9

Genetische screening
(niet oncologisch)

WORKSHOP 3

Volumereductie :
Hoe, wat, wie?

WORKSHOP 6

Thuismonitoring 
in longziekten

Het volledige programma vindt u op de website 

 Donderdag 10 maart 

20:00

20:45

21:00

21:50

22:10

 Vrijdag 11 maart 

09:00

09:30

09:45

10:45

11:15

12:15

13:45

14:15



Aw
ar

ds
Ontdek wie de 
GSK Awards 2021 
heeft gewonnen 
en hoe u zich kunt 
aanmelden voor 
toekomstige prijzen
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Deadlines Prijzen bedragen

Prof.
Jean-Claude 
Yernault

30 / 09 / 21

•  1ste prijs: 
2 500 €

•  2de prijs: 
1 000 €

Deze prijzen worden toegekend 
aan de twee beste presentaties van 
een klinische casus die op het jaarlijkse 
congres worden gepresenteerd. 
Het aantal presentaties is beperkt tot 
maximaal 10 (voorselectie). 
Niet-geselecteerde kandidaten zullen 
hun werk in de vorm van een poster 
indienen tijdens het jaarlijkse congres.

31 / 10 / 21 12 500 €

Deze prijs beoogt het Belgische 
wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van pneumologie te stimuleren. 
Hij bekroont een onderzoeker voor een 
uitstekend onderzoekswerk dat voor het 
grootste deel in België werd uitgevoerd.

31 / 10 / 21 12 500 €

Het doel van deze prijs is een project 
te ondersteunen dat de kwaliteit van 
patiëntenzorg op een directe of indirecte 
manier promoot en tegemoet komt aan 
een sociale behoefte op het gebied van 
luchtwegaandoeningen.

Prof. 
Romain 
Pauwels

31 / 10 / 21

•  1ste prijs: 
2 500 €

•  2de prijs: 
1 000 €

Het doel van deze prijzen is het 
stimuleren van wetenschappelijk 
onderzoek in de pneumologie. 
Ze bekronen de twee beste originele 
artikelen op het gebied van pneumologie 
gepubliceerd in een internationaal 
tijdschrift het jaar voorafgaand aan de 
toekenning van de prijs.

Prof. 
Paul 
Vermeire

31 / 10 / 21 2 500 €

Deze prijs heeft tot doel 
wetenschappelijk onderzoek op 
het gebied van pneumologie-
epidemiologie en/of stoppen met roken 
te stimuleren. De prijs bekroont het beste 
originele artikel, gepubliceerd in een 
internationaal tijdschrift binnen de twee 
jaar voorafgaand aan de toekenning 
van de prijs, op dit gebied.

I Awards 2021I  GSK
AWARDS 2021

De kandidaten hebben op 26 mei 2021 auditie gedaan en zijn geselecteerd geweest door de juryleden.
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E 
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N

Om de uitwisseling van wetenschappelijke onderzoeksresultaten te 
stimuleren, bekroont de BeRS, met de steun van GlaxoSmithKline, de vier 
beste originele communicaties over een pneumologisch onderwerp.

Ba
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e

1STE PRIJS 

Thomas 
PLANTE-
BORDENEUVE
(UCL Saint-Luc)
The plgR-Iga system 
as a new player 
in lung fi brosis

2DE PRIJS 

Lucia
RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ
(U Liège)
Study of the importance 
of history of viral 
infection in lung tumor 
development

Cl
in

ic
al

 S
ci

en
ce

1STE PRIJS 

Kenneth 
VERSTRAETE
(KU Leuven)
Machine learning 
for estimating individual 
treatment effects 
in randomized 
controlled trials

2DE PRIJS 

Jozefi en
DECLERCQ
(UZ Gent)
Treatment of severely III 
COVID-19 patients with 
anti-interleukin drugs 
(COV-AID)
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Deze prijzen zullen worden uitgereikt tijdens ons jaarlijkse congres.
Meer info op onze website www.bers.be

Prof.
Jean-Claude 
Yernault

Prof. 
Romain 
Pauwels

Prof. 
Paul 
Vermeire

I Awards 2021

Deze prijzen zullen worden uitgereikt tijdens ons jaarlijkse congres.
Meer info op onze website 



Wij danken onze trouwe partners voor hun 
steun bij onze dagelijkse activiteiten

RECREATE PMS(FROM PDF)
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IBAN BE16 7340 0578 7774   •   BIC KREDBEBB   •   TVA/BTW BE0477 129 835

Tel +32 2 518 18 18 info@bers.be www.bers.be

BeRS vzw/asbl

Hoofdkantoor
Eendrachtstraat 56
1050 Brussel - Belgïe

Kantoor
c /o REGUS - Pastoor Cooremansstraat 3
1702 Groot-Bijgaarden - Belgïe


