
Vriendelijke uitnodiging 
 

Dr. Luc Van Den Daelen 
Is er nog evolutie in de chirurgie met heup- en knieproblemen? 

 
Donderdag, 29 oktober om 14.00 uur 

P.C. De Craeye – Kraaiveldstraat 7 
8980 Passendale 

 
 

Dr. Luc Van den Daelen was een 30-tal jaar geleden de grondlegger 
van de dienst Orthopedie in het Stedelijk Ziekenhuis in Roeselare. 
Aanvankelijk was hij de enige orthopedisch chirurg, maar door de jaren 
heen kon hij de dienst succesvol uitbreiden. Op heden telt de dienst 
Orthopedie Roeselare een team van 15 samenwerkende orthopedisch 
chirurgen met een verregaande subspecialisatie en superspecialisatie. 
Dr. Luc Van den Daelen kende een rijkgevulde carrière. Hij had een 
drukke praktijk en hij was diensthoofd van Orthopedie Roeselare. 
Ook was hij op nationaal niveau zeer actief. Hij zetelde jarenlang in 
het bestuur van de Belgisch Vereniging voor Orthopedie & 
Traumatologie (BVOT) en de Belgian Knee Society (BKS). 
 
Tijdens zijn lezing zal de dokter het hebben over: 

- Wat is artrose en dan vooral toegespitst op heupen en knieën? 
- De behandeling van artrose, meer specifiek de heup- en knieprothese: hoe worden deze geplaatst? 
- Welke evolutie kent men in de materiaalkeuze? 
- Recente technieken: 3D-printing, robotchirurgie en hun belang bij de chirurgie bij heup- en 

knieprotheses 
 

We starten om 14.00 uur. 
Er zullen koffiekoeken en koffie zijn 
Mondmasker verplicht. We vragen ook het mondmasker zo veel mogelijk te dragen. 

 
Toegang leden: € 6,00 – niet-leden: € 8.00 

- Te betalen op de dag zelf – Graag zo veel mogelijk met gepast geld! 
Inschrijven:  

- Inschrijven vooraf is noodzakelijk! 
- Er worden zitplaatsen per bubbel voorzien. We noteren dus de naam en het aantal 

personen dat samen mag zitten. 
- Ten laatste tegen dinsdag, 20 oktober 2020 bij Gerda Verhanneman – 

gerda.verhanneman@skynet.be – 0494 34 06 82 
Voorzorgsmaatregel: 

- Bij de inkom zal ontsmettende handgel ter beschikking staan. 
- Gelieve thuis te blijven, indien u ziek bent of symptomen van een corona-besmetting 

zou vertonen. 
 

 


