
Samen beter! 

Op donderdag 2 september2021 vond opnieuw de anatomie cursus Hand-Pols plaats.  

Deze unieke onderwijsdag is onderdeel van het regionale onderwijsprogramma voor artsen in 

opleiding tot orthopedisch chirurg van de ROGO-Zuid. Uniek omdat het een regionale en 

multidisciplinaire cursus betreft, zowel voor de deelnemers als de faculty. De cursus wordt 

georganiseerd door de multidisciplinaire handengroep uit het MUMC+ in samenwerking met het 

Anatomie & Embryologie laboratorium van de faculteit UM.   

Het doel van de cursus is verdiepen van de kennis rondom hand-pols pathologie bij AIOS uit 

verschillende vakgebieden en daarbij vooral te leren van elkaars expertise. Tijdens de cursus worden 

daarom naast het snijzaal practicum ook casus besproken met een groep AIOS uit verschillende 

specialismen. Verder is er een oefenstation voor echografie en een röntgen-station om anatomische 

lokalisaties te oefenen.  

Tijdens de anatomie snijzaal zijn de groepen ook samengesteld uit AIOS van verschillende 

deelspecialismen. Gedurende het practicum doen de AIOS samen opdrachten uit de verschillende 

deelspecialismen, zoals het plaatsen van vinger- of polsprothese, het maken van een gesteelde lap 

maar ook het plaatsen van intra-articulaire injecties. Deze keer kon er ook geoefend worden voor 

een pols scopie. De deelnemers aan de cursus waren afkomstig uit de algemene chirurgie, revalidatie 

geneeskunde, plastische chirurgie en orthopedie uit de OORZON en een AIOS uit België. De groepen 

worden begeleid door faculty uit de verschillende deelspecialismen. De faculty betond uit Pieter Van 

Noten van de Anatomie en Embryologie, Debby Vosse van de Reumatologie, Heleen Staal van de 

Orthopedie, Thomas Lauwers en Nicholas Wilssens van de Plastische chirurgie en Annelies van der 

Plas van de Radiologie. We danken de firma’s Esaote, Stryker, Pro-motion, Mathys en Arthrex en de 

afdeling radiologie en anatomie voor het ondersteunen met materiaal en het mogelijk maken van 

deze dag. Samen kijken we terug op een fraaie en leerzame cursusdag. Samen beter! 

    

 

 

 

 


