
VAARDIGHEIDSTRAINING – ÉÉN DAGDEEL 

Anatomie en Injectietechnieken
28 MAART 2019 ’S MORGENS (09.00-12.15 U), ’S MIDDAGS (13.00-16.15 U)

•  Insight in the 3D-morphology 
of CAT from prenatal development 
to long term follow up

•  Introduction of different aspects 
of CAT by a panel of cardiac 
surgeons, paediatric/GUCH 
cardiologists, morphologists, 
embryologists, geneticist

•  Hands-on sessions with 
post-mortem specimens

DOELGROEPEN
Huisartsen, specialisten Ouderen -
geneeskunde, physician assistants.

PRI JS
€ 135,-    

LOCATIE
T0-22 en snijzaal LUMC

•  Een intensieve training waarbij u veel kunt 
oefenen

•  In 2½ uur tijd heeft u de anatomie van 
de knie/schouder opgefrist en de 
injectietechnieken onder de knie.

•  Oud-deelnemers beoordelen deze cursus 
met een 4,5 (op een schaal van 1-5)

•  Quote deelnemer:  ‘Ik heb nu weer het lef 
om het (beter) en vaker te doen!’ en 
‘Zeer tevreden, zin om aan de slag te gaan’.

ACCREDITATIE 
ABC 1, NAPA; 3 punten

Voor informatie en aanmelding gaat u naar: 
www.boerhaavenascholing.nl



Het goed kunnen injecteren in een gewricht is 
van groot belang. Deze praktische cursus bestaat 
uit twee workshops en richt zich hoofdzakelijk op 
injectietechnieken bij de knie en de schouder. 

We starten de cursus met een kort theoretisch 
deel over de indicaties, het doel van de injecties 
en de verschillende middelen in geval van 
artrose. Daarna gaat u zelf aan de slag.

•  De anatoom behandelt op interactieve wijze de 
relevante anatomie aan de hand van 
anatomische preparaten.

•  De orthopeed oefent met u het injecteren in de 
schouder en knie op fantomen.

VAARDIGHEIDSTRAINING – ÉÉN DAGDEEL (’S MORGENS OF ’S MIDDAGS)

Anatomie en Injectietechnieken
28 MAART 2019 ’S MORGENS (09.00-12.15 UUR), ’S MIDDAGS (13.00-16.15 UUR)

Introductie anatomie en Injectietechnieken  
door drs. Jansen en dr. Van der Linden
Opfrissen van de anatomie aan de hand  
van preparaten 
drs. F.P. Jansen, lecturer Anatomie en 
Embryologie, LUMC
Injectietechnieken 
dr. H.M.J. van der Linden, orthopedisch chirurg, 
LUMC
Vragen en afsluiting

Voor informatie en aanmelding gaat u naar:  
www.boerhaavenascholing.nl

PROGRAMMA


