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DONDERDAG 
13 FEBRUARI 2020

ORTHOPEDISCH CENTRUM 
ORTHOPARC IN LELYSTAD

GEWRICHTS-
ONDERZOEK 
EN BEHANDELING 
IN DE EERSTELIJN



BESTE COLLEGA,

U weet het uit eigen ervaring: de zorg is sterk in beweging. Mensen worden ouder dan 
voorheen, mensen vragen (mede daardoor) om meer zorg, de innovatieve – en vaak dure 
– behandelmogelijkheden buitelen over elkaar heen, etcetera. 

Tegelijkertijd staat de financiering van de zorg sterk onder druk; zorgverleners worden 
geacht steeds meer zorg te leveren voor minder geld. En als huisarts ervaart u ongetwijfeld 
ook de druk door de verschuiving van zorg van tweede naar de eerstelijn.

Kunnen we u misschien helpen die druk iets te verminderen? Wij denken van wel. Bijvoorbeeld  
door met u enkele tips & tricks uit de orthopedische spreekkamer te delen. Dat doen we  
tijdens het practicum gewrichtsonderzoek. Dan nemen we met u – in drie behandelkamers – de 
fijne kneepjes van de anamnese en het lichamelijk onderzoek bij patiënten met klachten 
van schouder, heup of knie door. Dat helpt u om zonder dure technieken snel tot de meest 
waarschijnlijke diagnose te komen.

We beginnen de nascholing op donderdag 13 februari 2020 met een drietal korte presentaties 
over ons unieke concept van Totale Heup, Knie- en Schouderprotheses in dagbehandeling. 
En we besteden aandacht aan de Rapid Recovery, ofwel na de OK nog dezelfde dag naar 
huis. Maar hoe werkt dat, bij wie is dit mogelijk en bij wie niet? En wat zijn de grenzen van 
de zg Same Day Discharge surgery? 

Orthopedisch chirurgen Maria Nijland, Anne-Jan Swieringa en Jasper Zwiers praten u bij 
over nieuwe ontwikkelingen in de prothesiologie, operatie technieken en de revalidatie.

Wij begroeten u graag op 13 februari 2020 op onze locatie in Lelystad.

Namens het Orthoparc Educatie team,

Jasper Zwiers, orthopedisch chirurg



PROGRAMMA

17.30-18.00 uur Registratie en inloopbuffet

18.00-18.10 uur Welkom en opening 
  Sofie Middelhoff, accountmanager Orthoparc

18.10-18.15 uur Korte toelichting op het programma door cursusvoorzitter 
  Hans van Santen, huisarts in Velp en voormalig hoofdredacteur van Medisch Contact

18.15-18.45 uur Rapid Recovery: na heupoperatie nog dezelfde dag naar huis, (hoe) kan dat?
  dr Stephan Vehmeijer, orthopedisch chirurg bij Orthoparc en in het 
 Reinier de Graaf Ziekenhuis, Delft 

18.45-19.15 uur Knie en knieprothese: wat is er nieuw?
 drs Maria Nijland, orthopedisch chirurg, Orthoparc 

19.15-19.45 uur   De schouder: waar draait het om?
 drs Anne-Jan Swieringa, orthopedisch chirurg, Orthoparc

19.45-20.15 uur De heup: wat mag je niet missen?
 drs Jasper Zwiers, orthopedisch chrurg, Orthoparc

20.15-20.35 uur PAUZE

20.35-21.35 uur Aan de slag: practicum gewrichtsonderzoek
  Carrousel in drie behandelkamers met aandacht voor anamnese en  

lichamelijk onderzoek. Wat moet je weten om in de spreekkamer beter te kunnen 
differentiëren tussen de verschillende schouder-, heup- en knieklachten?

21.35-22.00 uur Napraten en drankje/hapje

EINDE



AANMELDEN OP WWW.MARKTWO.NL

ALGEMENE INFORMATIE

DATUM EN LOCATIE 
Donderdag 13 februari 2020 in het Orthopedisch Centrum Orthoparc, Reaalhof 1a te Lelystad. 
Parkeergarage ligt naast de kliniek.

DOELGROEPEN
Huisartsen en huisartsen in opleiding.

ACCREDITATIE
Accreditatie wordt voor 3 uur aangevraagd bij het KNMG Cluster 1.

AANMELDEN
Aanmelden kan op www.marktwo.nl.

CURSUSKOSTEN
De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen €100. Dit bedrag is inclusief inloopbuffet, 
consumpties en cursusmateriaal. Mark Two Academy is als geregistreerde instelling voor 
Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) vrijgesteld van BTW. 

ANNULEREN
Tot 10 dagen voor de cursusdatum kunt u kosteloos annuleren. Daarna bent u het volledige 
cursusbedrag van €100 verschuldigd. U kunt te allen tijde een collega in uw plaats laten 
deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op met Mark Two Academy.
Telefoonnummer: 033-4345730
E-mail: info@marktwo.nl


