Echocursus - vervolg
Herkennen van de pathologie

Echografie maakt eventuele afwijkingen aan het bewegingsapparaat zichtbaar. Echografie is zeer geschikt
voor het onderzoeken van gewrichten en de weefsels van de weke delen, zoals spieren, pezen en
slijmbeurzen. Om die reden kan deze vorm van beeldvormende techniek o.a. ingezet worden als hulpmiddel
bij diagnosestelling en om de mate en het verloop van de respons van de patiënt op de behandeling te
bepalen.
Inmiddels heeft echografie een duidelijke plaats in de reumatologie gekregen, zowel voor de diagnose als
voor het monitoren van reumatische gewrichtsaandoeningen.

DOELSTELLING

DOELGROEP

Een vervolgcursus op de basiscursus MSU, een

Reumatologen.

verdiepingsdag voor reumatologen die zich de
specifieke echografische pathologie eigen willen

DOCENT

maken.

De nascholing is ontwikkeld door Lucienne Bodt –

Na het in beeld kunnen brengen van de
gewrichten volgens protocol krijgt u handvatten
aangereikt om het complete, op klinisch beeld
gerichte, dynamische onderzoek te kunnen
reproduceren.

INHOUD NASCHOLING
− Specifieke beeldherkenning, zoals:

de Goey, Ultrasound, Praktijk Training en
Coaching.

DUUR NASCHOLING
8 uur

AANTAL DEELNEMERS
6

-

Synoviale hypertrofie / synovitis

-

Erosies / artrose

-

Enthesitis

EIGEN BIJDRAGE

-

Cartilage

De eigen bijdrage voor deze nascholing bedraagt

-

Reumatoïde arthritis

€ 50,= inclusief 21% BTW.

-

Osteoarthritis

-

Crystal associated synovitis

-

Soft tissue rheumatology

− Herkennen van de pathologie
− Echogeleide intra-articulaire injectie
− Praktijk injecteren op kadavers (kippen)
− Praktijk injecteren op patiënten

DEELNAME

BEVESTIGING

Pfizer stelt u graag in de gelegenheid om deze nascholing in

Na ontvangst van uw aanmelding bevestigen wij uw

uw directe omgeving bij te wonen. Met als bijkomend voordeel

inschrijving binnen 5 werkdagen. Een week voor

dat u naschoolt met voor u bekende collegae en ook de

aanvang van de nascholing zullen wij u nogmaals

mogelijkheid heeft om regionale casuïstiek in te brengen.

attenderen op uw deelname en ontvangt u tevens een
deelnemerslijst.

Bent u geïnteresseerd? Uw contactpersoon bij Pfizer
nascholing in uw directe omgeving of specifiek voor uw
samenwerkingsverband te organiseren. Voorwaarde is wel
dat er minimaal 6 deelnemers zijn.

MEER WETEN?
Heeft u de gegevens van uw contactpersoon bij Pfizer
niet bij de hand? Neemt u dan gerust contact op met
Pfizer Partners in Practice via  010 – 406 42 60.©
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informeert u graag over de mogelijkheden om deze

