
 

 

 

 

Beeldvormende Technieken 
Casuïstiek van sportblessures van de enkel en achillespees 

 

Het Koetshuis, Maartensdijk 
 

Donderdag 11 september 2014 
 

Inleiding 
 
De sportgeneeskunde heeft zich in het laatste decennium steeds meer ontwikkeld in de 
richting van een klinisch specialisme met het heugelijke feit de erkenning als geneeskundig 
specialisme per 1 juli 2014!  Het is voor de huidige sportarts / aios sportgeneeskunde 
essentieel een goed inzicht te hebben in de (on-)mogelijkheden van beeldvormende 
technieken bij aandoeningen van het bewegingsapparaat en wat de indicaties zijn om deze aan 
te vragen.  
Daarom wordt jaarlijks een cursus georganiseerd waarin een verdieping gegeven wordt op de 
kennis die in de praktijk van de opleiding wordt opgedaan. Bij deze cursus zal veel ruimte 
geboden worden voor interactie met de docenten. 
Dit jaar wordt de cursus ingevuld aan de hand van casuïstiek van sportblessures van de enkel 
en achillespees. 
 

Docenten 
 
De docenten zijn gerenommeerde (sport-)artsen die met de experts in de sportradiologie 
waar zij in hun praktijksetting mee samenwerken een bijdrage verzorgen aan deze cyclus. 
Hierbij worden de cursisten nadrukkelijk uitgenodigd tot interactie.   
 

Doelgroep 
 
Deze cursus maakt ieder jaar onderdeel uit van het verplicht cursorisch onderwijs in het kader van 
de opleiding tot sportarts.  
 
De doelgroepen zijn aios sportgeneeskunde, sportartsen, artsen OrthoManuele 
Geneeskunde, huisartsen en overige artsen met belangstelling voor de sportgeneeskunde.  



 

Aantal deelnemers 
 
Gezien het interactieve karakter van deze cursus kunnen maximaal 60 deelnemers 
inschrijven.  
 

Datum 
 
Donderdagmiddag 11 september 2014, voorafgaande aan de ALV van de VSG. 
 

Locatie 
 
Het Koetshuis, Maartensdijk.  
 

Certificaat  
 
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat. 
 

Accreditatie  
 
Deze cursus is voor sportartsen voor 3 uur geaccrediteerd. De cursus is door het College 
van Accreditering van de KNMG voor huisartsen geaccrediteerd voor 3 punten. Accreditatie 
is aangevraagd bij de ROMG voor Artsen OrthoManuele Geneeskunde voor 3 uur.  
 

Kosten  
 
De kosten voor deze cursus bedragen inclusief hand-outs en koffie/thee/broodjes € 215,--. 
(Indien u een broodje wilt nuttigen, wilt u dat dan aangeven op het inschrijfformulier.). 
 

Inschrijven  
 
U kunt zich via het bijgevoegde inschrijfformulier inschrijven. De praktijk leert dat de cursus 
snel vol is. Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging. Ca. twee weken 
voor aanvang van de cursus wordt d.m.v. uw machtiging éénmalig het cursusbedrag van uw 
bankrekening afgeschreven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SOS, tel. 
030-2252290 



 
 
 

 
 
 
 
Programma Beeldvormende Technieken 
Donderdag 11 september 2014 
 
Middagvoorzitter: Els Stolk, sportarts en Instituutsopleider NIOS 
 
12.30 - 13.00 uur Ontvangst met koffie/thee en broodjes 
    (Indien u een broodje wilt nuttigen, wilt u dat dan aangeven op het 

inschrijfformulier). 
 
13.00 - 13.05 uur Opening  
 
13.05 - 14.05 uur  Beeldvorming van een chronische enkelblessure 

Kasper Janssen; sportarts, Jeroen Bosch Ziekenhuis   
Stijn Bollen; AIOS Radiologie in JBZ met als Differentiatie / aandachtsgebied 
musculoskeletale Radiologie 

     
14.05 - 14.30 uur Pauze  
   
14.30 - 15.30 uur Beeldvorming van een achillespeesblessure 
    Robert-Jan de Vos; sportarts, Erasmus Medisch Centrum  
 
15.30 - 16.00 uur Plenaire discussie  
 
16.00 - 16.30 uur Afsluiting 
 
17.00 uur    Start ALV VSG 
 


