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Programma
“State of the art shoulder arthroplasty”
Vrijdag 27 oktober 2017 van 08.30 - 17.00 uur Maastricht

08.30 - 09.00   Ontvangst en registratie in studiezaal (ruimte 2.142)

09.00 - 09.20  Anatomie van de schouder door Arno Lataster

09.20 - 09.40  Anatomische schouderprothese door Okke Lambers Heerspink

09.40 - 10.00 Reversed schouderprothese door Peter Feczko

10.00 - 10.20  Koffie/thee pauze met vlaai

 

10.20 - 10.40  Fractuur schouderprothese door Guido Dekkers

10.40 - 11.00  Gefaalde anatomische schouderprothese door Edwin Jansen

11.00 - 11.20  Gefaalde reversed schouderprothese door Steven Samijo

11.20 - 12.20  Rondgang langs de stands van de firma’s

12.20 - 13.20  Lunch.

13.30 - 16.00  Workshop protheseplaatsing op 4 stations in de snijzaal 

16.00 - 17.00  Casuïstiek en samenvatting van de dag met ontvangst certificaat tegen  

     inlevering van een volledig ingevuld evaluatieformulier

Aanmelden
-       Aanmelden/inschrijven via www.mumc.orthopedie.nl

-       Deelnamebedrag:  € 250,-

-       Inlichtingen: 043-387 70 36

Uitnodiging
Op vrijdag 27 oktober 2017 organiseert de BELG (Bovenste Extremiteit Limburgs-
Genootschap) in samenwerking met de vakgroep Anatomie van de Universiteit
Maastricht, Maastricht UMC+, VieCuri ziekenhuis te Venlo, Laurentius ziekenhuis 
te Roermond en het Zuyderland ziekenhuis Sittard en Heerlen, een kadavercursus 
van de schouder voor de laatste jaars AIOS orthopedie en recent afgestudeerde 
orthopedisch chirurgen.

Operatieve behandeling van schouderpathologie kan buitengewoon complex zijn, 
hetgeen veel expertise van de orthopedisch chirurg vraagt. 
Vanwege de complexiteit van de chirurgische behandeling is er beperkte 
mogelijkheid voor de AIOS tijdens de reguliere opleiding om zich te kunnen 
verdiepen in schouder prothesiologie, alsmede mogelijke complicaties. 
 
Deze cursus biedt de laatste jaars AOIS orthopedie en recent afgestudeerde 
orthopeden de mogelijkheid om een aantal zaken beter te leren kennen: 
het stellen van een indicatie, operatietechniek, technische achtergrond informatie, 
de voor - en nadelen van een totale of hemi-anatomische prothese, de reversed-
prothese en de fractuurprothese. 

Bovendien wordt besproken waarom verschillende type prothesen falen. Tijdens de 
snijcursus wordt niet alleen de correcte operatietechniek geoefend, maar zullen ook 
revisietechnieken aan bod komen en worden er handige ‘tips and tricks’ meegegeven. 

Het doel van deze cursus is om zich in de theorie én de operatieve vaardigheden 
van de schouder prothesiologie te verdiepen. 

Door de goede samenwerking tussen perifere ziekenhuizen en het  
Maastricht UMC+ bestaat een brede expertise en ervaring, waarmee de 
deelnemers bovenstaand doel kunnen bereiken.

Faculty
Dr. S.K. Samijo, Zuyderland Ziekenhuis, Heerlen - dagvoorzitter
Drs. P.Z. Feczko, Maastricht UMC+
Drs. G.H.G. Dekkers, Laurentius Ziekenhuis, Roermond
Drs. A. Lataster, Maastricht UMC+
Dr. E.J.P. Jansen, Zuyderland Ziekenhuis, Sittard
Dr. F.O. Lambers Heerspink, VieCuri Ziekenhuis, Venlo  
 
Locatie cursus Maastricht UMC+
Universiteit Maastricht   Afd. Anatomie & Embryologie
Universiteitssingel 50 (UNS 50)  Zone F2- Ruimte 2.142
6229 ER Maastricht   


