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Beenpijn en geen HNP: tools voor een mechanische DD 
 

Vrijdag 27 en zaterdag 28 januari 2017 
 

Locatie: Rugpoli Twente, De Eiken 3 in Delden 
 
 

Programma 
 

Vrijdag 27 januari 2017 

12.30 - 13.00 uur Ontvangst met lunch 

13.00 - 13.45 uur Ingangsquiz: Esmé Nijland 
13.45 - 14.15 uur De rugpatiënt die niet beter wordt (interactief): Esmé Nijland 
14.15 - 15.00 uur Gericht MSK onderzoek t.b.v. diagnostiek rug en been: Cees Renzen 

15.00 - 15.15 uur Pauze 

15.15 - 16.00 uur MDT als tool voor differentiatie rug- en beenklachten: Henk Tempelman 
16.00 - 17.00 uur Aanvullend onderzoek t.b.v. diagnose (beeldvorming en proefblokken):  
    Esmé Nijland 
17.00 - 17.30 uur Casus opnieuw met huidige tools (interactief): Esme Nijland 
  
Zaterdag 28 januari 2017 

08.00 - 08.30 uur Ontvangst met koffie/thee 

08.30 -  09.30 uur Behandelplan van heup- en knieklachten n.a.v. stands- en bewegingsonderzoek:  
Cees Renzen 

09.30 - 10.00 uur Knie-heup dilemma’s als oorzaak voor klachten LWK: differentiatie in de eerste 
lijn: Wim Hullegie 

10.00 - 10.45 uur Oefenen onderzoek heup en knie: Allen 

10.45 - 11.00 uur Pauze 

11.00 - 11.30 uur SI klachten differentiëren: anamnese en onderzoek: Henk Tempelman 
11.30 -  12.00 uur Oefenen SI-gewricht: Allen 
12.00 - 12.30 uur Presentatie workshop casus “Het zere been”: Esmé Nijland 

12.30 - 13.00 uur Lunch 

13.00 - 14.15 uur Workshop casus uitwerken en presenteren 
14.15 - 14.45 uur Uitgangsquiz 
14.45 - 15.00 uur Evaluatie/leerdoelen/discussie: Esmé Nijland 
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Leerdoelen: 
1. Specifieke kennis wordt verzameld en de vaardigheden geoefend om tot een behandelplan te 

komen voor klachten van de wervelkolom en/of onderste extremiteit welke niet radiculair van 
aard zijn (specificeren van aspecifieke rugklachten met beenpijn). 

2. Hoe het verloop van de behandeling te volgen, de behandeling te evalueren en de behandeling 
af te sluiten. 

 
Vraagstelling voor eigen praktijk:  
1. Herhaling en verdieping  MSK onderzoek en behandelplan. 
2. Wat te doen als je er middels MSK onderzoek en behandeling niet meer uit komt.  
 
Wat wordt behandeld:  
1. Specifieke diagnostiek zowel in mechanisch onderzoek als aanvullende diagnostiek van 

rugklachten met beenpijn niet radiculair van aard. 
2. Behandelplan. 
3. Indicatie verwijzing. 
 

Doelgroep: 
MSK-artsen en Aios MSK. 
 
Aantal deelnemers: 
Maximaal 25 deelnemers. 
 
Docenten: 
Wim Hullegie, Sportfysiotherapeut/wetenschapsfilosoof 
Esmé Nijland, MSK-arts 
Cees Renzen, MSK-arts 
Henk Tempelman, DIP MDT therapeut 
 
Accreditatie: 
Accreditatie voor deze cursus wordt aangevraagd bij het ROMG. 
 
Certificaat: 
De deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een certificaat. 
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Kosten 
De kosten voor deze cursus bedragen € 450,--, dit is inclusief lunch op vrijdagmiddag voor 
aanvang van de cursus en lunch op zaterdag. 
De kosten worden ongeveer 1 week na de cursus van de door u opgegeven rekening 
geïncasseerd. 
 
Inschrijven 
U kunt zich inschrijven via onze website. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


