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Cursus Injectietechnieken onder beeldvorming

 

Inhoud van de cursus: 

Deze cursus is onmisbaar om kennis en 
geneeskunde up to date te brengen. Anamnese en lichamelijk onderzoek geven aanwijzingen welke 
anatomische structuur de bron van de klacht zou kunnen zijn
beïnvloeden.  
 
Met fluoroscopie wordt onder röntgendoorlichting meer zekerheid over de bron van de pijn 
verkregen en zijn er nieuwe mogelijkheden voor behandeling.
 
Leer de mogelijkheden van fluoroscopie en maak kennis met de techniek tijdens de workshop.
Op uw spreekuur kunt u deze kennis gebruiken om uw patiënt te 
vraag te verwijzen voor verder onderzoek en 
praktijk. 
 
Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de NVAMG.
 
Doelstelling 

Kennis om de indicatie te kunnen stellen voor fluoroscopie, de risico’s te kunnen inschatten, de 
patiënt te kunnen voorlichten en de uitkomsten en eventuele complicaties te kunnen interpreteren.
- Kennis van relevante anatomie
- Vaardigheid in herkennen anatomie
- Kennis van technieken en indicaties fluoroscopie
- Kennis van risico’s en complicaties fluoroscopie
- Vaardigheid in combineren van anamnese, onderzoek en beeldvorming in de vorming van een 

werkdiagnose. 
   
Doelgroep en maximaal aantal cursisten

De inschrijving staat open voor: 
 (Sport-)artsen, huisartsen en MSK

 
Het maximaal aantal cursisten is 
 
  

 

                                                                                                                

     

 
 
 
 
 

Injectietechnieken onder beeldvorming
aan de wervelkolom 

 
Rugpoli Twente, Delden 

7 en 8 december 2018 
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Certificaat en Accreditatie 

De deelnemers van deze cursus ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat. De cursus is  
Geaccrediteerd voor sportartsen door de VSG, voor huisartsen door het College van Accreditering 
van de KNMG en voor MSK-artsen door de RAMG voor 9 punten. 
 
Locatie en data 

De cursus wordt gehouden op 7 en 8 december 2018 in de Rugpoli Twente, locatie Delden, De 
Eiken 3, 7491 HP  DELDEN. 
 
Kosten 

De prijs voor deze cursus, inclusief cursusmateriaal en lunches, bedraagt: € 475,--. 
 
Docenten 

D. de Haan, arts Musculoskeletale Geneeskunde; Huisarts. 
F.W. van der Vet, arts Musculoskeletale Geneeskunde.  
 
Inschrijven 

U kunt zich inschrijven via onze website www.sportgeneeskunde.com/nascholingsagenda. 
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Programma cursus Injectietechnieken onder beeldvorming 
aan de wervelkolom 
    

Programma: 
 
 
Dag 1: 7 december 2018 

12.30 - 13.00 uur Ontvangst met broodjes/koffie/thee

13.00 - 14.00  uur Anatomie en beeldvorming
 
14.00 - 14.45  uur Indicaties en technieken
 
 14.45 - 15.00 uur Koffie/ thee 
 
15.00 - 16.30  uur Workshop fluoroscopie 
 
16.30 - 17.00  uur Vraag en antwoord
 
 
Dag 2: 8 december 2018 

 
08.30 - 09.00 uur Ontvangst 
 
09.00 -  10.00 uur Risico’s en complicaties

10.00 - 10.45 uur Casuïstiek 

10.45 -  11.00 uur Koffie/thee 

11.00 - 12.30 uur Workshop fluoroscopie

12.30 - 13.00 uur  Lunch 

13.00 - 14.00 uur Behandelstrategieën

14.00 - 14.45 uur Literatuur overzicht effectiviteit

 14.45 -  15.00 uur  Evaluatie 
 
 
 
 
 

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de NVAMG
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