15 MEI 2018
SKILLSLAB OLVG
AMSTERDAM

Scopiecursus 1
UITNODIGING TOT INSCHRIJVING VOOR DE INTRODUCTIE- EN HANDSON CURSUS ARTHROSCOPIE

Datum en plaats:
De eerstvolgende cursus wordt gegeven op dinsdag 15 mei 2018 in het
Skills Lab van het OLVG locatie Oost te Amsterdam.
Inschrijving:
U kunt inschrijven via www.scopie.org onder Wetenschap en Onderwijs.
Er is plaats voor 20 deelnemers. Acceptatie van inschrijving geschiedt
op volgorde van binnenkomst.
Kosten:
De kosten voor de cursus bedragen € 100,- per persoon. De kosten zijn
inclusiefhet theoretisch en praktisch examen, gebruik van sawbones en
catering. Betaling geschiedt door middel van online betaling via Ideal.
Wij hopen van harte op uw deelname.
Namens de onderwijscommissie,
Matthijs Krijnen

www.scopie.org

Deze basiscursus is bedoeld als kennismaking met de arthroscopische
chirurgie van de knie en schouder en wordt zeer positief beoordeeld
door cursisten. Het is een actieve dag waarbij presentaties over lichamelijk onderzoek techniek en indicaties worden afgewisseld met veel
praktisch onderwijs. Per dagdeel wordt er aandacht besteed aan een
gewricht. Afwisselend wordt het lichamelijke onderzoek van knie en
schouder geoefend. Aansluitend wordt de cursisten geleerd door MSK
radiolo-gen van het OLVG hoe een MRI van de knie en schouder te beoordelen. Arthroscopie van de knie kan vervolgens geoefend worden op
plastic modellen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een Simendo
opstelling waarbij een computer gestuurde simulatie van arthroscopie
technieken worden toegepast. De cursus is toegankelijk voor A(N)IOS
Orthopedie en Heelkunde.
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Programma
08.30
08.45
08.50
09.10
09.30
09.50

Inschrijving en koffie
Welkomstwoord
Pre-test		
Klinisch onderzoek knie
Indicaties voor knie arthroscopie
Arthroscopie van de knie

Krijnen
Krijnen
den Hollander
Hillen
Krijnen

10.10 Pauze
10.30 Hands on sessie (iedere sessie 20 min)
Arthroscopie van de knie 4X
Klinisch onderzoek knie
Rontgen diagnostiek knie
Simendo

Krijnen / Hillen
den Hollander
vd Hulst / vd Woude
Sakyi Amoa

12.00 Lunch
Hillen
den Hollander
Krijnen

14.00 Hands on sessie (iedere sessie 20 min)
Arthroscopie van de schouder
den Hollander / Krijnen
Klinisch onderzoek schouder
Hillen
Rontgen diagnostiek schouder
vd Woude / vd Hulst
Simendo
Sakyl Amoa
15.30 Pauze
15.50 Bespreking casuistiek
16.30 Post-test / Sluiting
17.00 One for the road
FACULTY:
Dr. M.R. Krijnen, orthopedisch chirurg, OLVG
P.H.C. de Hollander, orthopedisch chirurg, MC Haaglanden
Dr. V.P.M. van der Hulst, radioloog, OLVG
Dr. H.J. van der Woude, radioloog, OLGV
R.J. Hillen, orthopedisch chirurg, Waterland Ziekenhuis

Faculty

www.scopie.org

13.00 Lichamelijk Onderzoek schouder
13.20 Indicaties schouder arthroscopie
13.40 Arthroscopie van de schouder

