
                                                     
 
 
Curriculum Vitae  
 
Dr. Schauvliege Hans 
 
Geboorteplaats en datum: Gent, België 21.05.65. 
 
 
Studies: 
 
Secundair: Latijn- Wetenschappen aan het St. Barbaracollege te Gent, Savaanstraat 33. 
 
Universiteit: Diploma arts aan de Rijksuniversiteit te Gent op 1 juli 1991. 
 
Erasmusstage: 3 maanden aan de Clinica Universitaria De Navarra te Pamplona ( Spanje ), 
o.a. bijwonen van consultaties, lessen en ingrepen orthopedie. 
 
 
Opleiding Orthopedie: 
 
1/8/91 t.e.m. 31/7/97 
St. Andriesziekenhuis te Tielt., AZ St. Jozef te Malle, AZ Turnhout campus St. 
Elisabeth,Universitair Ziekenhuis te Gent, Amphiaziekenhuis te Breda (NL.) in het kader van 
een samenwerkingsverband met het U.Z. te Gent. 
 
Wetenschappelijke activiteiten tijdens de opleiding orthopedie: 
 
Tijdens het eerste jaar van de opleiding een artikel in het European Journal of Physical 
Medecin and Rehabilitation ( maart 92) over Compartment syndrom complicating 
intramedulary nailing of tibial fractures, i.s.m. Prof. G. Vanderstaeten en Prof. R. Verdonk. 
 
In het derde jaar voordracht over de totale knieprothese  
Voor artsen-specialisten in het AZ Turnhout campus St. Elisabeth (maart 94). 
 
In derde jaar voordracht op het postgraduaat orthopedie U.Z. Gent over de polscyste ( 
i.s.m. Dr. S. Lammar en Dr. M. Haumont ) ( febr. 94 ). 
 
Eind mei 96 een voordracht op de postgraduaatvergadering orthopedie in het universitair 
ziekenhuis te Gent over anatomie, biomechanica en classificatie van acromioclaviculair 
gewricht letsels. 
 
 
Vijf jaar follow-up studie over unicondylaire prothese type Oxford in de dienst orthopedie 
in het Universitair Ziekenhuis te Gent. ( i.s.m. Prof. Dr. R. Verdonk) 
 



Sinds activiteit als orthopedisch chirurg verschillende voordrachten voor regionale 
artsenverenigingen o.a. H. Hartsymposium over nieuwe trends in rugchirurgie, voordracht 
huisartsen over infiltratietechtnieken, voordracht huisartsen over minimaal invasieve 
rugchirurgie, voordracht C.M. over rugaandoeningen, verschillende bijscholingen 
verpleegkundigen spoedgevallen en heelkunde over traumaprotocol, opvang en ingrepen 
polytrauma en over rugchirurgie. 
 
Recente voordracht op symposium Wetenschappelijke Vereniging voor 
Verzekeringsgeneeskunde ‘Wetenschappelijk Onderzoek in de Verzekeringsgeneeskunde’ 
(september 2017) over ‘Implant Failure in Pedicle Based Dynamic Lumbar Stabilisation’.
  
 
 
Bijkomende Opleidingen en Diploma’s: 
 
 
In het bezit van het certificaat van aanvullend onderwijs in de radioprotectie. 
 
 
Activiteit in het AZ MONICA Antwerpen (Deurne) (diensthoofd Prof. Verstreken) als 
(‘Resident’ of ‘Chef de Clinique’) van augustus 1997 t.e.m. juli 2000 met verdere 
bekwaming in arthroscopische chirurgie en rugchirurgie. 
 
Opleiding Bijzondere Beroepstitel Urgentiegeneeskunde van augustus 2000 t.e.m. 
december 2001 
Erkenning Geneesheer-Specialist in de Urgentiegeneeskunde sinds januari 2001. 
 
Manama opleiding verzekeringsgeneeskunde en medische expertise van oktober 2015 
t.e.m. september 2017. Diploma Master in de Verzekeringsgeneeskunde en Medische 
Expertise oktober 2017. 
 
 
Huidige Professionele Activiteit: 
 
 
Werkzaam als orthopedisch chirurg in het Heilig Hartziekenhuis te Mol (België) sinds 
augustus 2000. 
Binnen de groep orthopedie in het bijzonder actief met arthroscopische knie- en 
schouderchirurgie, rugchirurgie, traumatologie en heupchirurgie. 
 
Part-Time Diensthoofd Spoedgevallen Heilig Hartziekenhuis Mol van 2002 t.e.m.2007 
 
 
Sedert juni 2018 aanvatten van part-time activiteit als raadsarts in opdracht van enkele 
verzekeringsmaatschappijen en een overheidsinstantie. 
Verzekeringsgeneeskundige activiteit wordt in Mol uitgeoefend in de privaatraadpleging 
in de Jacob Smitslaan 42/2 (tel. 014/320233). 



Deze activiteit wordt uitgeoefend samen met collega dr. Vaes die sinds oktober 2018 
eveneens in het bezit is van het diploma van master in de verzekeringsgeneeskunde en 
medische expertise . 
 
Daarnaast part-time verzekeringsgeneeskundige activiteit in de praktijk van dr. Henri 
Proost te Turnhout (Koningin Elisabethlei 26) sedert maart 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 


