CASH 3 HAND-POLS CHIRURGIE
VOOR CHIRURGEN
Beste AIOS,
We hebben intussen ruime ervaring opgedaan met deze CASH cursus en een aardig beeld gekregen
over jullie inzichten in de problematiek rond de pols en hand. Op basis daarvan hebben we een
programma samengesteld waarvan we verwachten dat het een goede aanvulling is op jullie huidige
kennis niveau en helpt in besluitvorming bij patiënten met een (acuut) pols-hand probleem.
Op de eerste cursusdag ligt het zwaartepunt op de klinische diagnostiek en behandeling. Aan de hand
van cases wordt er gediscussieerd over jullie oplossingen voor de patiënten. Tevens zijn er sessies
waarbij experts aandacht geven aan de biomechanische aspecten en pathofysiologie van de hand, de
carpus en het DRU. Op de tweede dag wordt er in tweetallen aan 1 kadaver arm geopereerd in het
skillslab. Er is dan speciale aandacht voor de chirurgische exposities, anatomie en biomechanische
aspecten van pols en hand. De cursus eindigt rond 16.30 uur.
Ter voorbereiding op de cursus ontvangen jullie een memorystick met een aantal cases en een
instructie welke je voor moet bereiden voor de cursus. Op dag 1 worden er cases door jou
gepresenteerd als vertrekpunt voor de groepsdiscussies.
De cursus heeft een kleine bezetting van max. 12 deelnemers en de begeleiding wordt verzorgd door
3-4 chirurgen.
Aan het einde van de cursus krijg je een certificaat en berichten we je opleider dat je deze verplichte
cursus hebt gevolgd.

Namens de werkgroep CASH 3

Patrick Nieboer

Programma:

Dinsdag 11 juni
Tijd

Onderwerp

1300-1315

Introductie

1315-1430

DRU

1430-1500

Pathofysiologie van Rotatieproblemen

1515-1630

Carpus

1630-17.00

Pathofysiologie van carpale problemen

1715-18.30

Metacarpus-vinger

1830-1900

Biomechanische aspecten van hand en vingers

1930-2200

Diner

Woensdag 12 juni
Tijd

Onderwerp

0900-1630

Skills lab

Praktische informatie:
De cursus start op 1300 precies. Vanaf 1230 uur ben je welkom.
Je kunt je aanmelden in de bestuurskamer orthopedie. P2.210 (Neem in de fonteinstraat 3 van het
UMCG de lift naar verdieping 2. Uit de lift rechts en de eerste gang aan de linkerhand)

Plattegrond UMCG

Als je met de auto komt kun je het beste parkeren in parkeergarage noord van het UMCG (de
parkeerkosten zijn niet inbegrepen). Kom je met de trein zijn er zeer geregeld bussen die vanaf het
hoofdstation Groningen vertrekken naar het UMCG. De loopafstand van het station bedraagt zo’n 10
minuten.

Inschrijfformulier CASH 3

Naam
Ziekenhuis
E-mail adres
Telefoonnummer
Correspondentie
adres
AIOS jaar

4 – 5 – 6 / Fellow trauma-chirurgie*

Handtekening

Cursusgeld

650 Euro (11-12 juni)

Het inschrijfformulier graag ondertekenen en sturen naar p.nieboer01@umcg.nl

Inschrijfgeld kan je overmaken op:
UMCG-Sector O&O
IBAN: NL12INGB0651649781
SWIFT: INGBNL2A
ONDER VERMELDING VAN REFERENTIE: CASH 3 2019-KOSTENPLAATS 77101*
(Graag het geelgedrukte kopiëren en in je betaling plakken. Als je dit niet vermeld raken we je betaling
kwijt)

De overnachting is niet inbegrepen. Er is een NH hotel tegenover het UMCG: https://www.nhhotels.com/hotel/nh-groningen?gmb=new

