IVF

FACTS,
VIEWS & VISION
MMIX-MMXVIII
Op 14 december 2019, ter gelegenheid van de viering van 30 jaar IVF Genk/
Hasselt, werd het boek ‘Facts, Views & Vision MMIX-MMXVIII’ uitgebracht, een
mooi overzicht van 10 jaar ‘Facts, Views & Vision in ObGyn’, een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

I

n juni 2009 verscheen het
eerste nummer van FV&V
onder impuls van prof. dr.
Ombelet, op dat ogenblik als
internationaal tijdschrift van
de VVOG (Vlaamse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie), 5 jaar later als
uithangbord van ‘The Walk
ing Egg vzw’.
Vanaf de start werd gekozen
voor een aanpak die duidelijk
verschillend was van die van
de meeste wetenschappelijke
tijdschriften. De samenwerking
tussen kunstenaar Koen Vanmechelen en wetenschapper
Willem Ombelet werd een
enorme uitdaging die binnen
de wetenschappelijke wereld
met argusogen werd gevolgd.
Kruisbestuiving werd het motief: naast de klassieke ‘original
papers, structured reviews en
guidelines’ was er zeer veel
aandacht voor ‘opinion- en
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viewpoint papers’, niet alleen
vanuit gynaecologische hoek,
maar ook met een significante
inbreng van ethici, sociologen,
epidemiologen, filosofen, gezondheidseconomen etc. Deze
aanpak resulteerde in de realisatie van een uniek tijdschrift.

In 2014, na 5 jaar, werd FV&V
aanvaard door PubMed en dat
was toch wel een opmerkelijke
prestatie aangezien een eerste
aanvraag slechts mag worden
ingestuurd na 4 jaar en minder
dan 15% van de aanvragen een
positief antwoord krijgen.

Er werd gekozen voor ‘free
access’, dit wil zeggen dat alle
artikels via de website gratis
kunnen worden bekeken, opgeslagen en uitgeprint, waar
ook ter wereld. Globalisatie als
garantie voor aandacht en bron
voor discussie.

Op dit ogenblik is FV&V geïndexeerd door PMC (PubMed
Central), PubMed, Web of Science, Google Scholar, BMJ Clinical Evidence en Europe PMC.
De artikels werden onverwacht
goed geciteerd met dank aan
de auteurs, de referees, de ‘editorial board’ en het team van
Universa Press (Gent).

Gedurende de periode 20092018 werden in totaal 582 artikels
uit meer dan 30 landen ingestuurd waarvan er na ‘peer-review’ uiteindelijk 310 (53.2 %) werden aanvaard en gepubliceerd.
Visionaire artikels en opiniestukken waren verantwoordelijk voor
20% van de artikels, een merkwaardig hoog aantal.

Willem Ombelet was gedurende deze 10 jaar de ‘editor-in-Chief’ en Koen Vanmechelen werd de ‘artistic
reviewer’, verantwoordelijk
voor de prachtige covers en
2 tot 3 beelden per nummer,
beelden die werden gecon-

FV&V is a paragon of
21st century communication. In addition
to new information,
emphasis on discussion
and the social interface makes it special
while it strives to
put related subspecialties in orbit around
the star named reproduction”
Howard Jones,
gynecologist,
Norfolk, USA

Dr. Johan Van Wiemeersch, dr. Rudi Campo, Jo Vandeurzen, prof. Piet Stinissen, prof. dr. Ombelet, dr. Hubert
Vandeput, Erwin Bormans en dr. Yves Breysem.

fronteerd met de betrokken artikels.
Sedert 2019 werd FV&V het officiële
tijdschrift van de ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy),
de grootste vereniging van gynaecoloog-endoscopisten. Een substantieel
aandeel van de artikels blijft trouw aan
het oorspronkelijke idee, een groot
deel van de artikels zal nu ook worden aangebracht door endoscopisch
gerichte wetenschappers.
Vanaf 2020 zullen ook video-artikels
aan bod komen, een nieuw tijdperk
is aangebroken, ook de volgende 5
jaar blijven Willem Ombelet en Koen
Vanmechelen actief betrokken.
Met zijn 320 pagina’s en 85 beelden is
dit aantrekkelijk boek een voorbeeld
van een opmerkelijke wetenschappelijk-artistieke kruisbestuiving. Het
boek werd gedrukt in een beperkte
oplage van 200 exemplaren, een mooi
overzicht van een succesvol project. 

DR. RUDI CAMPO GEHULDIGD OP
ANNUAL ESGE MEETING IN
THESSALONIKI

D

e European Society for
Gynaecological Endoscopy (ESGE) is met meer
dan 6.000 leden de grootste internationale wetenschappelijke
vereniging van gynaecologische
endoscopisten.
Op de ‘28th annual meeting’ in
Thessaloniki van 6 tot 10 oktober
2019 werd dr. Rudi Campo gehuldigd als erelid, een bekroning
voor zijn inzet en werk gedurende de laatste 25 jaar.
Dr. Campo heeft deze vereniging ontegensprekelijk een
elan gegeven als voorzitter in
de periode van 2014 tot 2016. De
laudatio werd uitgesproken door
prof. Gordts (Leuven). 

Prof. Gordts en dr. Campo
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