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Masterclass
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Een amputatie wordt zowel door de patiënt als
door de chirurg als stigmatiserend ervaren. Bij
de patiënt omdat een amputatie betekent het
verlies van de fysieke integriteit en mobiliteit en
met forse invloed op de kwaliteit van leven.
Voor menig chirurg geldt dat de amputatie gezien wordt als een laatste
noodzakelijke interventie, als alle andere opties om de extremiteit te
behouden niet tot succes hebben geleid. Een amputatie mag echter niet
langer meer worden gezien als een eindfase met een functioneel defect,
maar juist als een reconstructieve interventie om weer verder te kunnen
in de opbouw van kwaliteit van leven.
Hierbij is de amputatie onderdeel van een multidisciplinaire aanpak om
het best mogelijke herstel voor de patiënt te verwezenlijken, met zo
optimaal mogelijk functioneren op activiteiten en participatie niveau.
De meeste chirurgen leren amputatie technieken van hun opleiders.
Omdat wetenschappelijk onderzoek schaars is en er ook op congressen
weinig aandacht voor is, bestaat het risico dat nieuwe technieken onvoldoende aan bod komen. Het oefenen van chirurgische amputatie technieken op kadavers vormt een fraaie gelegenheid om kennis te maken en
nieuwe technieken aan te leren.
Prothesemakers zijn de professionals die de dagelijkse zorg leveren voor
mensen met een beenamputatie en zien dan ook direct de gevolgen van
de chirurgische technieken.
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Wat we bieden
We bieden dan ook de deelnemers bij uitstek de gelegenheid om de
dialoog te zoeken tussen chirurg en prothesemaker.
In deze masterclass wordt de nadruk gelegd op de hands-on snijzaal
oefeningen waarin alle besproken technieken zullen worden geoefend
inclusief ‘targeted muscle reinnervation’. De indicaties en chirurgische
aspecten van de botverankerde prothese zullen ook uitgebreid aan bod
komen.
Dit is de eerste masterclass chirurgische amputatie die in Nederland
gehouden wordt met dit concept. Bij gunstige evaluatie zullen we dit
jaarlijks herhalen. Onze dank gaat uit naar de sponsoren die deze Masterclass mede mogelijk hebben gemaakt.

Inschrijven
Deze masterclass maakt het mogelijk om als team een inschrijving te
doen. U kunt dus met uw eigen prothesemaker en chirurg en revalidatiearts deelnemen.
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Programma dag 1
8.30

Ontvangst

9.00

Welkomstwoord en instructie
Jan Paul Frölke & Bas Ebben

9.15

Epidemiologie en indicatie
Jan Paul Frölke

9.45

Stomp en koker
Marco Papenburg

10.15

Koffiepauze en standbezoek

10.45

Teen/voet/enkel review + how I do it
Jacques Oskam

11.15

Teen/voet/enkel
Practicum snijzaal

12.30

Lunchpauze en standbezoek

13.30

Onderbeen review + how I do it
Rozemarijn van der Vijver

14.00

Onderbeen
Practicum snijzaal

15.15

Koffiepauze en standbezoek

15.45

Knie exarticulatie review + how I do it
Jacques Oskam

16.15

Knie exarticulatie
Practicum snijzaal

17.30

Einde

19.00

Diner, restaurant Manna Nijmegen
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Programma dag 2
8.00

Welkomstwoord + reflectie dag 1
Rozemarijn van der Vijver

8.15

Bovenbeen review + how I do it
Marlies Verstegen

8.45

Bovenbeen
Practicum snijzaal

9.45

Koffiepauze en standbezoek

10.15

Neuroom behandeling
Jan Paul Frölke

10.45

Targeted muscle reinnervation (buikligging)
Practicum snijzaal

12.00

Lunchpauze en standbezoek

13.00

Heup exarticulatie review + how I do it
Edwin Dierselhuis

13.30

Heup exarticulatie (zijligging)
Practicum snijzaal

14.45

Koffiepauze en standbezoek

15.15

Indicaties osseointegratie
Charlotte Böckting

15.45

Osseointegratie chirurgische techniek
Jan Paul Frölke

16.30

Afsluiting met quiz
Marlies Verstegen

17.00
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Docenten/Voorbereidingscommissie
D. de Best
Ervaringsdeskundige
Bergen op Zoom

J. Oskam
Vaatchirurg
Isala, Zwolle

C. Böckting
Fysiotherapeut
Radboudumc, Nijmegen

M. Papenburg
Prothesemaker
Papenburg Orthopedie, Ravenstein

M. van den Bosch
OK assistent
Radboudumc, Nijmegen

M. Verstegen
Aios chirurgie
CWZ, Nijmegen

E. Dierselhuis
Orthopedisch Chirurg
Radboudumc, Nijmegen

R. van der Vijver
Vaatchirurg
Radboudumc, Nijmegen

B. Ebben
Onderwijs-/onderzoeksassistent
anatomie
Radboudumc, Nijmegen
J.P. Frölke
Traumachirurg
Radboudumc, Nijmegen
B. Hulscher
Projectmanager
Radboudumc Health Academy,
Nijmegen
T. Kregting
Projectmedewerker
Radboudumc Health Academy,
Nijmegen
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Informatie
Doelgroepen
Deze masterclass is bedoeld voor differentianten, chirurgen, prothesemakers en revalidatieartsen. Aios kunnen zich niet inschrijven voor de
masterclass.

Locatie
Radboudumc te Nijmegen

Inschrijven/betalen
Het inschrijftarief bedraagt:
• Chirurgen € 400,• Revalidatieartsen € 300,• Prothesemakers € 200,Prijzen inclusief diner en catering, exclusief hotel
U kunt zich inschrijven en uw betaling regelen via onze website:
Amputatiecursus - Radboudumc
Op al onze scholingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

Contact
Radboudumc Health Academy
Thea Kregting, Projectmedewerker
Thea.Kregting@radboudumc.nl
T 06 – 21 34 96 54

7

Masterclass Amputatiechirurgie

Sponsoren
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