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Werktitel, Level Sprekers Leerdoelen 

MRI van de enkel, level 2-3 Prof. Dr. M. (Mario)Maas Aan het einde van de sessie: 
1.Kan de toehoorder de beeldvorming van de patiënt met chronische 
enkelklachten analyseren aan de hand van anatomie in de vergeten gebieden. 

2.Kan de toehoorder pathologische criteria in deze regio’s toepassen 

3.Zal de toehoorder gevonden afwijkingen kunnen plaatsen in klinische context. 

 

Vet in het skelet: good, bad, 
ugly? level 2-3 

Dr. H.J. (Henk) van der Woude 
Drs. M. Schavemaker 

1. Inzicht verschaffen in normale en abnormale presentaties van vet in bot en 
weke delen 
2.Iinzicht verschaffen in het spectrum van vethoudende bot- en weke delen 
laesies 
3. Beoordelen van vet in het kader van atrofie en impingement 
 

Imaging bij de heup en 
liesklachten, level 2-3 

Dr. E.H.G. (Edwin) Oei 
Drs. D. F. (David)Hanff 

1.Het herkennen van vaak en minder vaak voorkomende afwijkingen rond de 
heup en lies. Gebruik makend van kliniek en meerdere modaliteiten. 
2.Kennis van anatomie en pathologie bij sporters met liesklachten. 

MRI van de elleboog: je gaat 
het pas zien wanneer je het 
doorhebt, level 2-3 

Dr. C. (Cees)van Dijke 
Drs. B.W.K. (Bart) de Wit 

Cursist is in staat op een MRI van de elleboog: 
1.Systematisch beoordelen vier kwadranten van de elleboog 
2.Heeft kennis over Pearls & pitfalls van normale anatomie &  spier-, pees- en 
ligamentair- letsel 
 

Perifere zenuwen van 
extremiteiten, level 3 

Drs. S.J. (Bas) Maresch 
Dr. M.J.C.M. (Matthieu) Rutten 

1. Na de sessie is de cursist vertrouwd met anatomie, echografische en MRI 
scantechnieken van de perifere zenuwen van de bovenste en onderste 
extremiteit. 

2. Inzicht krijgen in de meest frequente pathologie van de perifere zenuwen, 
zoals gebruikelijke plaatsen van beknelling, tumoren, etc. 
 
3. overzicht geven van klinische aandoeningen waarbij echografie geschikt is als 
primaire beeldvormende techniek voor het beoordelen van de zenuwen. 

  



Werktitel, Level Sprekers Leerdoelen 

Help, het is weer voetenpoli: 
imaging basics in voet 
deformiteiten, level 1-2 

Dr. R.E. (René)Weijers 
Drs. W.A. (Andrew) Wong 

Het herkennen, beschrijven (middels voorgestelde descriptoren) en 
interpreteren van o.a. de volgende aandoeningen op conventionele radiologie: 
  
1.Veel voorkomende verworven standsafwijkingen, maar ook congenitale 
deformiteiten van het voetskelet. (Onder andere pes planovalgus, hallux valgus 
en tarsale coalities.) Specifieke hoekmetingen zullen hierbij als voorgestelde 
handvaten worden aangereikt. 
  
2. Neuropathische arthropathie. (Belangrijk gezien stijgende prevalentie van 
diabetes mellitus) 
  
3. Lisfranc letsels. 
 (Belangrijk gezien klinische implicaties) 
  
4. Kristalarthropathie (Belangrijk gezien een van de meest voorkomende oorzaak 
van inflammatoir gewrichtslijden) 

Beeldvorming in 
arthroplastiek, level 1-2 

Drs. R.J.P. (Roy)Weber 
Drs. I. (Iris) ten Katen 
Dr. S.S. (Simone) Boks  
 

1.Systematische beoordeling van prothesiologie foto’s 
2.Inzicht in normale postoperatieve veranderingen 
3.Inzicht in meest voorkomende oorzaken van pijnklachten na knie- of heup 
arthroplastiek 
4.Inzicht in de toegevoegde waarde van alternatieve onderzoeksmodaliteiten 
 

Geïntegreerde beeldvorming, 
level 1-2 

Drs. S.M.E.A.A. (Simone) Jap-A-Joe 
Dr. R. (Robert) Hemke 
 

1.Basiskennis opfrissen 
2. Vaststellen verschillende indicaties botscan en SPECT-CT in de dagelijkse 
orthopedische en MSK gerelateerde oncologische praktijk       
3. Beoordeling tips en tricks 
4. (geformatteerde) verslaglegging 
 

Echogeleide pees therapie, 
level 2-3 

Drs. M. (Marina) Obradov Na de sessie is cursist in staat eigen “mentaal” game plan voor betreffende 
procedures te maken in acht neming adequaat time-out procedure, apparatuur, 
medicatie en workflow. 

Normale anatomische 
varianten en valkuilen op 
schouder MRI, level 2 
 

Dr. M. (Monique) Reijnierse -Bekend worden met normale schouder anatomie -In staat zijn normale variaties 
te herkennen. 
-Herkennen van pitfalls die pathologie kunnen simuleren 
 

 


