Clinic “de duim ontrafeld”
Datum
28 oktober 2017

Kosten
€ 345,00

Accreditatie
KNGF: 6 punten (Algemeen register)
EN: 6 punten
Keurmerk: volgt

Op veler verzoek organiseert Handtherapie Nederland een nieuwe, geaccrediteerde ééndaagse clinic ‘De duim ontrafeld’.
In het ochtendprogramma zullen dhr. dr. A.H. Schuurman, plastisch chirurg / handchirurg en mevr. dr. A.F. te Velde,
fysiotherapeut / handtherapeut, zowel theoretisch als praktisch, verschillende facetten bespreken: anatomie, biomechanica,
ongevalsmechanismen, instabiliteit, operatietechnieken en behandelprotocollen. Beide docenten zijn experts op het gebied van
diagnostiek en behandeling van duimproblematiek.
In het middagprogramma wordt de materie van het ochtendprogramma toegepast in workshops. In kleine groepen zal er actief
geparticipeerd worden in het trainen van verschillende facetten: röntgendiagnostiek, het duimonderzoek, protocollair handelen en
het gebruik van spalken en ondersteunende middelen.
Deze workshop is bestemd voor fysiotherapeuten en ergotherapeuten die over meer kennis en vaardigheden willen beschikken bij
de (na)behandeling van patiënten met duimklachten. Na deelname aan deze clinic heeft u kennis en kunde opgedaan in
diagnosticeren en behandelen en u heeft handvatten voor de dagelijkse praktijk.



Deze duimclinic wordt altijd op zaterdag georganiseerd.
Het aantal deelnemers is maximaal 30. Hierdoor garanderen wij een dynamische cursusdag.

Het cursusprogramma ziet er als volgt uit:
Tijdstip
Inhoud
08.15 - 08.45 uur
Ontvangst
08.45 - 09.15 uur
Welkom + Instaptoets
Blok 1 Anatomie van de duim
09.15 - 10.45 uur

Basis anatomie: CMC, STT en MCP

Functionele anatomie, biomechanica en (gevolgen van) letsel en instabiliteit
Pauze
10.45 - 11.15 uur
Blok 2 Chirurgische behandelingen
11.15 - 12.30 uur
Ongevalmechanismen – Instabiliteit
Aandoeningen en diagnostiek
Operatietechnieken:

CMC: partiële resectie, trapeziectomie, ophangplastiek, pyrocarbon disc

MCP artrodese

Volaire plaat reïnsertie

UCL herstel en reconstructie

Sesammoiditis

Triggerduim
Lunch
12.30 – 13.30 uur
Blok 3 Workshops
13.30 – 15.00 uur
A:
Spalken en ondersteunende middelen
B:
Casuïstiek
C:
Behandelrichtlijn / Oefentherapie
Pauze
15.00 – 15.30 uur
Blok 3 Vervolg workshops
15.30 – 16.15 uur
16.15 – ±17.30 uur
Afronding: evaluatie en borrel!
De docenten zijn allen ervaren binnen de handtherapie/handchirurgie:

Dr. A.H. Schuurman, plastisch chirurg

Mevr. Dr. A.F. te Velde, fysiotherapeut/handtherapeut/bewegingswetenschapper, CHT-NL

Dhr. R. van Huis, fysiotherapeut/manueel therapeut/handtherapeut, CHT-NL

Mevr. S. Koster, fysiotherapeut/handtherapeut, CHT-NL

Mevr. K. Schoneveld, fysiotherapeut/handtherapeut, CHT-NL
Kosten
De kosten van de clinic “De duim ontrafeld” bedragen € 345,00. De cursuskosten zijn inclusief koffie, thee, lunch en
cursusmateriaal.

