
 

 

22
e
 Groninger Dissectiecursus 

Van casuïstiek naar dissectie het snijpunt van traumachirurgie en orthopedie 

 

‘Dissectie en toegangschirurgie van de bovenste extremiteit’ 

 

Woensdag 8 en donderdag 9 december 2021  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor de ontwikkeling van chirurgische vaardigheden blijven dissectiecursussen van groot belang. In  

2021 vindt de 22
e
 Groninger Dissectiecursus plaats in het fraaie Skills Center van het UMC Groningen. 

Tijdens deze cursus staat de bovenste extremiteit centraal: schouder, elleboog en pols/hand. Basale 

kennis, bekende en minder bekende chirurgische benaderingen, maar ook nieuwe chirurgische 

technieken en implantaten zullen de revue passeren.  

 

De cursisten gaan in tweetallen aan de slag, onder directe begeleiding van diverse specialisten op het 

gebied van orthopedie en traumachirurgie. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de chirurgische 

benadering van de schouder (incl. proximale humerus en clavicula), elleboog (incl. distale humerus 

en onderarm) en pols/hand.  

 

Daarnaast is er een schouderscopie setting ten behoeve van o.a. artroscopische bankart repair, cuff 

repair en AC stabilisatie technieken.  

 

Zowel de benadering van het acute letsel als de opties voor secundaire reconstructie en 

endoprotheses (schouder) komen ruim aan bod. 

 

Wij nodigen U van harte uit deel te nemen aan deze 22
e
 Groninger Dissectiecursus! 

 

Frank IJpma, traumachirurg, UMC Groningen 

Kaj ten Duis, traumachirurg, UMC Groningen 

Joris Ploegmakers, orthopedisch chirurg, UMC Groningen 

Hugo van der Veen, orthopedisch chirurg, UMC Groningen 

 

Tijdens de opleiding Orthopedie is het volgen van een dissectiecursus verplicht, deze cursus voldoet 

aan de eisen die hieraan worden gesteld.



Programma 

 

Woensdag 8 december 2021 

 

09.00 Ontvangst en inschrijving  

 

09.30 Opening 

 

09.35 Werken in het Skills Centrum 

 

09:45 Dissectie: ronde I 

 

12:30  Lunch 

 

13:15 ‘Hoe krijg ik de schouder onder de knie’ 

David Ring 

                 

14:15 Dissectie:  ronde II 

 

17:00 Einde 

 

17:15 Borrel ‘t Feithuis 

18:30 Diner NOK Forum onder voorbehoud 

 

Donderdag 9 december 2021 

 

09:00 Letsels van de carpus/ Trauma en instabiliteit van de elleboog 

David Ring 

                 

10.00 Dissectie: ronde III 

 

12:15 Lunch 

 

13:15 Dissectie: ronde IV 

                 

16:45 Afsluiting / borrel 

                 

Docenten 

Drs. A.L. Boerboom, orthopedisch chirurg, UMCG 

Prof.dr. J.N. Doornberg, orthopedisch/trauma chirurg, UMCG 

Drs. K. ten Duis, traumachirurg, UMCG 

Dr. F.F.A. IJpma, traumachirurg, UMCG 

Dr. T.R. Middelberg, plastisch chirurg, UMCG 

Drs. P. Nieboer, traumachirurg, UMCG 

Dr. J.J.W. Ploegmakers, orthopedisch chirurg, UMCG 

Dr. D. Ring,  Associate Dean for Comprehensive Care, Professor of Surgery and Psychiatry, University 

of Texas at Austin, USA 

Mevr. Drs. M.N. Smittenberg, plastisch chirurg, UMCG 

Mevr. drs. T.M.T. Tempelman, plastisch chirurg, UMCG 

Dr. H.C. van der Veen, orthopedisch chirurg, UMCG 

Drs. E.J.D. Veen, orthopedisch chirurg, MST Enschede 

Dr. K.W. Wendt, traumachirurg, UMCG 



Organisatie 

De afdelingen Orthopedie en Traumatologie van het UMCG in samenwerking met Wenckebach 

Instituut voor Onderwijs en Opleiden. 

Doelgroepen 

Orthopeden, traumachirurgen en aios vanuit genoemde vakgebieden. 

Accreditatie 

Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij de Nederlandse Orthopaedische Vereniging 

en bij de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. 

Kosten 

Deelname aan deze cursus kost €750,- voor medisch specialisten en €650,- voor AIOS (inclusief 

koffie, thee, lunch, borrel, diner en reader).  

Inschrijving 

U kunt zich tot 24 november 2021 inschrijven. Deelname is aan een maximum aantal gebonden, 

inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wij informeren u zo snel mogelijk over 

plaatsing.  

Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 24 november 2021. In dat geval worden 

administratiekosten (€50,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie 

mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen 

Plaats 

De cursus vindt plaats in het Skills Center van het UMCG. 

Meer informatie 

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden , tel. 050-3612755, (e) c.w.verver@umcg.nl  


