7DE CASH 3 HAND-POLS CURSUS VOOR
TRAUMACHIRURGEN 2022:
DRAAIEN-DE PROXIMALE RIJ-GRIJPEN
Beste AIOS,
We hebben de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met deze CASH cursus en een aardig beeld
gekregen over jullie inzichten in de problematiek van 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 jullie helpt in de besluitvorming en behandeling bij patiënten met acute en
post traumatische pols-hand problemen in jullie dagelijkse praktijk. Als extra biedt deze cursus de
aanwezigheid van de huidige voorzitter van onze beroepsvereniging om mee van gedachten te kunnen
wisselen over allerlei aspecten van traumachirurgie. Mike Hogervorst heeft toegezegd (delen) van het
programma aanwezig te zijn.
Deze cursus bestaat uit twee dagen. Drie onderwerpen vormen de rode draad: DRAAIEN, DE
PROXIMALE RIJ EN GRIJPEN. Op 12 oktober is het zwaartepunt de interpretatie en besluitvorming voor
patiënten met acute en post traumatische problemen met draaien, de proximale rij en grijpen. In
afzonderlijke sessies worden de onderwerpen bediscussieerd aan de hand van door jullie voorbereide
casuïstiek en afgesloten door een presentatie van experts over de biomechanische aspecten. Op 13
oktober wordt er in tweetallen aan 1 kadaver arm geopereerd in het skillslab. Ons skillslab heeft
operatiekamer faciliteiten en jullie opereren kadavers die niet bevroren zijn maar zodanig
gepreserveerd worden dat beweging in gewrichten mogelijk blijft. Dat laatste is essentieel om inzicht
te krijgen in problematiek en biomechanische aspecten van de pols en hand.
Ter voorbereiding op de cursus ontvangen jullie een memorystick met een aantal cases en een
instructie welke cases jij gaat voorbereiden en presenteren in de groepsdiscussies.
De cursus heeft een beperkte deelname van max. 12-16 deelnemers en de begeleiding wordt verzorgd
door 3-4 hand en pols chirurgen.
Aan het einde van de cursus krijg je een certificaat en berichten we je opleider dat je deze verplichte
cursus hebt gevolgd.
Verdere informatie over opgave en kosten van cursus kan je krijgen door een mail te sturen naar
p.nieboer01@umcg.nl.

Namens de polshand werkgroep van de NVT,

Patrick Nieboer

PROGRAMMA:

Dinsdag 12 oktober
Tijd

Onderwerp

1300-1315

Introductie

1315-1430

DRAAIEN: groepsdiscussie

1430-1500

EXPERT PRESENTATIE DRAAIEN

1515-1630

DE PROXIMALE RIJ: groepsdiscussies

1630-17.00

EXPERT PRESENTATIE PROXIMALE RIJ PROBLEMEN

1715-18.30

GRIJPEN

1830-1900

EXPERT PRESENTATIE PROBLEMEN BIJ GRIJPEN

1930-2200

CURSUS DINER

Woensdag 12 juni
Tijd

Onderwerp

0900-1630

SKILLS LAB:
1. CHIRURGISCHE ANATOMIE EN BIOMECHANIEK VAN DRAAIEN-DE
PROXIMALE RIJ EN GRIJPEN
2. CHIRURGISCHE EXPOSITIES VAN POLS EN HAND

