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Dokter A. Schulz

Programma

·

Professor dr.
G.J. Kleinrensink

orthopedisch chirurg,
praktijk voor Orthopedie in Lüdenscheid (Duitsland)
·

12.00-12.30

Verzamelen deelnemers inclusief lunch

12.30-12.45

Opening

·

12.45-13.45
Anatomie van de vier gewrichten
		Professor Dokter Kleinrensink

·

13.45-14.45
Artrose management en doel van
		intra-articulaire therapie

·

14.45-15.00

Thee/koffie pauze

·

15.00-15.45
Praktijk: Intra-articulaire injecties in knie
		en enkel
		Dokter Schulz en dokter Goedhart

·

15.45-16.45
		
		

Praktijk: Intra-articulaire injectie
technieken in heup en schouder
Dokter Schulz en dokter Goedhart

·

16.45-17.45
Praktijk: Oefenen onder begeleiding
		
van orthopeed en sportarts
		Dokter Schulz en dokter Goedhart

·

17.45-18.15
		

Evaluatie en afsluiting
van de dag

Dokter E.A. Goedhart
·

Hoogleraar Anatomie
Afd. Neurowetenschappen-Anatomie

sportarts, manager
sportgeneeskunde bij
de KNVB te Zeist

R e g i st re e r
sn e l v ia :

Cursusprijs

100,-

Cursus beschrijving

Datum:
17 december 2013

Doelgroep: orthopeden, reumatologen en sportartsen

Locatie:
SkillsLab - Erasmus MC
Room Ee-120
Dr. Molewaterplein 50
3015 GE Rotterdam
+31 (0) 10 7038006
Email: skillslab@erasmusmc.nl
www.skillslab.nl

Het goed kunnen injecteren in een gewricht is van groot belang. Deze cursus
richt zich op de verschillende injectietechnieken bij diverse gewrichten, te weten
de knie, de enkel, de heup en de schouder.

SkillsLab
Medical-technical
training centre

Als eerste wordt de anatomie van de gewrichten besproken aan de hand van humane
preparaten. Vervolgens zullen we naar de collegezaal gaan waar een theoretisch deel zal
plaatsvinden over (de behandeling van) artrose. Een onderdeel hiervan is het injecteren
met viscosupplementen zoals hyaluronzuur. Om de exacte locatie van de injectie te kunnen
vaststellen en controleren zal gebruik gemaakt worden van echografie apparatuur en
röntgen techniek. Initiatiefnemer Sanofi is de producent van onder andere Synvisc® en
Synvisc One®.
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Maximaal aantal deelnemers: 20
Minimaal aantal deelnemers: 10
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