
Maandag 2 december 2019: 
 
Spreker: dr. Arthur de Gast, Orthopedisch chirurg in Diakonessenziekenhuis Utrecht/Zeist 
met als aandachtsgebieden: heup- en knie prothesiologie en schouder prothesiologie en 
sportletsels. 
 
Overkoepelende titel: Het beeld van de orthopedie 
 
De eerste lezing : Beeldvormende technieken in de orthopedie 
Tweede lezing: Operatieve behandelingen in de orthopedie 
 
Samenvatting: 
 
Er bestaan verschillende methoden van beeldvorming in de orthopedie. Ieder vorm van 
beeldvorming heeft zijn eigen indicaties en kennen van deze technieken kan helpen bij het 
op juiste wijze inzetten van de techniek en het trekken van de juiste conclusies. 
Hiervoor is gedegen kennis nodig van de pathofysiologie van orthopedische aandoeningen 
en kennis over de technische aspecten van de gekozen beeldvorming. Denk hierbij aan 
röntgenfoto's, CT, echografie, MRI, contrastonderzoeken en skeletscintigarfie, al dan niet 
gecombineerd met CT (SPECT-CT). 
In de eerste lezing zal hiervan een overzicht worden gegeven en zullen ook de artefacten en 
technische limitaties aan bod komen. 
 
Zoals vele vakgebieden in de zorg staat de orthopedie niet stil en volgen ontwikkelingen 
elkaar in een rap tempo op. Operatieve behandelingen die 10 jaar geleden aan de orde van 
de dag waren, zijn tegenwoordig al obsoleet. Dat heeft te maken met technische 
ontwikkelingen en met wetenschappelijk onderzoek naar de doelmatigheid van de operatieve 
behandelingen. 
Aan de hand van voorbeelden wordt bovenstaande geïllustreerd. 

Tijd:  
16.00 - 18.00 1e lezing 
18.00 - 19.00 buffet 
19.00 - 21.00 2e lezing 
 
Locatie: Postillion Hotel Amersfoort Strandboulevard 3 3882 RN Putten. 
Kosten: € 165,00 

Rekeningnummer Postbank/ING: IBAN NL69INGB0001726057 

Rekeningnummer ABNAMRO: IBAN: NL95ABNA0524249997 

T.n.v. de penningmeester VMT Slagharen 

U ontvangt na de inschrijving een bewijs van inschrijving, wilt u deze mee nemen naar de 
desbetreffende locatie ten behoeve van uw registratie. 

Wanneer u twee weken voor de geplande activiteit nog geen bewijs van inschrijving heeft 
ontvangen, wilt u dan contact op nemen met het secretariaat van de VMT, tel: 0343-
460374.  Email: info@manueeltherapeuten.nl 

Wanneer u twee weken voor de scholing schriftelijk annuleert bij de penningmeester krijgt u 
het bedrag teruggestort onder aftrek van € 40,00 administratiekosten. 

 

Namens de scholingscommissie. 
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