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MRI MSK
Cursus op vier zaterdagen in de herfst 2019. 
Cursustaal Nederlands.

De  MRI MSK cursus omvat twee grote delen. Een eerste algemeen deel omvat MRI 
techniek en niet topogra ische pathologie  (spier elongatie, peesletsels, tumoren), het 
tweede gedeelte is topogra isch ingericht. Het tweede gedeelte omvat 6 topogra ische 
modules (vinger, hand pols, elleboog en voorarm, schoudergordel en bovenarm, thoraco-
abdominale wand, heup-trochanter en lies, knie en bovenbeen, onderbeen, enkel en 
voet). De cursus omvat anatomie, positionering en onderzoeksprotocollen en MRI 
semiologie met casus besprekingen. 

De sessies worden gepland op zaterdagen van 8:30 - 11:45 en 12:15 - 16:30, in de 
radiologie afdeling van het UZA op 28 september (introductie, MTU, bot en weke delen 
tumoren), 9 november (knie, hand en pols), 23 november (heup en schouder) en 7 
december 2019 (elleboog en voet-enkel). 

Lesgevers zijn Pieter Van Dyck, Jan Veryser en Jan Gielen. Belgische radiologie CME 
kredietpunten warden aangevraagd in rubriek 3, voor een totaal van 28CP. Het aantal 
deelnemers is beperkt tot 40 ter bevordering van interactie en training. Een hoge resolutie 
kleuren syllabus met inhoudstabel zal beschikbaar zijn. 

Introductie
Beste Collega,

Gelieve een overzicht te vinden van de MSK US en MRI cursussen in het UZA 
of Universiteit Antwerpen voor het academiejaar 2018-2019. De US geleide 
interventiecursus en de MSK MRI cursus is aan zijn 8e editie toe. De intensieve 
MSK US cursus wordt voor het 16e jaar georganiseerd. Belgische (Europese) 
radiologie CME krediet punten werden toegekend. De cursussen zijn erkend 
voor het ESSR diploma musculoskeletale radiologie. 

ALGEMENE CURSUS EN HANDS- ON TRAINING MSK ECHOGRAFIE  
Vier zaterdagen.
Serie 1 herfst 2018: September 8 en 29, Oktober 6 en 20
Serie 2 winter 2019: Januari 12 en 26, Februari 9 en 23

Deze globale cursus richt zich tot gevorderden en beginners in de MSK echografie. De 
cursus is opgebouwd uit twee grote delen; een algemene inleiding wordt gevolgd door 
een gespecialiseerde topografisch georganiseerd deel. In de inleiding is er aandacht 
voor de evolutie van de echografische technologie, algemene anatomie, letsel 
semiology, pathofysiology en evolutie (tendinosis, paratenonitis, ligament strain, spier 
sprain/scheurr, arthritis, subcutane letsels...).  Sinds enkele jaren wordt deze specifiek 
MSK problematiek aangevuld met een module die de pathofysiologie en beeldvorming 
van perifere zenuwletsels van het bovenste en onderste lidmaat behandeld, en een 
module fokale huidletsels. Het gespecialiseerde deel bestaat uit 6 modules die 
topografisch samengesteld zijn (vinger-hand-pols, elleboog-onderarm, schoudergordel 
– bovenarm met plexus brachialis, thoraco-abdominale wand –heup -trochanter en
lies, knie en bovenbeen, onderbeen enkel en voet).

De topografische regio’s worden theoretisch besproken (1.5h), gevolgd door een 
hands-on training (1.5h). Het theoretisch gedeelte omvat topografische anatomie; 
specifieke semiology met MRI correlatie, letsel prevalentie en review van recente 
literatuur. Speciale aandacht wordt besteed aan stadiëring van en klinische relevantie 
van letsels. A hoge kwaliteit kleuren syllabus met inhoudstabel zal beschikbaar zijn.  

De sessies worden op zaterdag gepland 8:30-11:45 en 12:15-16:00, in de dienst 
radiologie van het  Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 

Serie 1 herfst 2018: September 8 (Introductie, MTU, Schouder), September 29 (Hand, 
Elleboog), Oktober 6 (Huid, Heup, Knie), Oktober 20 (Voet-enkel, Perifere zenuwen). 
Serie 2 winter 2019: Januari 12 (Introductie, MTU, Schouder), Januari 26 (Hand, 
Elleboog), Februari 9 (Huid, Heup, Knie), Februari 23 (Voet-enkel, Perifere zenuwen).

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 28 om interactie in kleine groepen mogelijk 
te maken. Lesgevers zijn Jan Veryser en Jan Gielen. Belgische (Europese) radiologie  
CME kredietpunten warden aangevraagd n rubriek 3, voor een totaal van 24CP.  

212605079
Highlight

ryz
Typewritten Text

ryz
Typewritten Text
9

ryz
Typewritten Text

ryz
Typewritten Text

ryz
Typewritten Text
9

ryz
Typewritten Text
 2

ryz
Typewritten Text

ryz
Typewritten Text
2

ryz
Typewritten Text

ryz
Typewritten Text




