DUTCH HIP SOCIETY

Online Symposium Dutch Hip Society

Acetabulumfracturen, ORIF en prothesiologie: wat is de beste
approach om een patiënt zo snel mogelijk weer op de been te
krijgen en een infectie te voorkomen? Literatuur en casuïstiek.
en
Worst Cases/Best Cases

Datum:

17 november 2020

Tijd:

18.30 uur – 21.00 uur

Plaats:

Online, details voor het inloggen volgen

Waarde collega’s,
Wij hadden gehoopt het uitgestelde symposium van juni 2020 nog in het najaar fysiek door te laten gaan, maar
de meest recente ontwikkelingen maken dit toch heel lastig. Derhalve schakelen we over op de online versie.
Inhoudelijk blijft het het zelfde, met wederom twee onderdelen: een key note lecture en casuïstiek. Jakob van
Oldenrijk gaat de nieuwste inzichten over het ideale beleid bij acetabulumfracturen bespreken, incl. casuïstiek.
Voor de worst/best cases willen we jullie wederom uitnodigen een ‘worst case’ te presenteren, om van elkaar
te leren. Maar als u een uitzonderlijk mooie casus heeft waar u terecht trots op bent dat u een lastig probleem
toch heeft kunnen oplossen, zijn wij daar ook benieuwd naar! Dat zal dan in de rubriek ‘best cases’ terecht
komen. GAIA punten zijn aangevraagd.
Key note:

Acetabulumfracturen, ORIF en prothesiologie: wat is de beste approach om een patiënt zo
snel mogelijk weer op de been te krijgen en een infectie te voorkomen?
Jakob van Oldenrijk

Casuistiek:

Worst/best cases

Allen

We hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten online op 17 november 2020!
René ten Broeke,

Matthias Schafroth,

Voorzitter DHS

Secretaris DHS

Programma:
18.30

Introductie

René ten Broeke

18.40

Key note

Jakob van Oldenrijk, Rotterdam

19.10

Worst/best cases, deel I

Moderator: Matthijs Somford

19.45

Pauze/koffie/gebak/diner

Zelf is de man!

20.00

Worst/best cases, deel II

Moderator: Weird Zijlstra

Kosten:

geen

Accreditatie:

wordt aangevraagd, 3 Punten

Praktische informatie:
Een dergelijk symposium leeft van de inbreng van de deelnemers. Het wordt zeer op prijs gesteld als u een
casus wilt presenteren. U wordt verzocht, als u een casus zou willen presenteren, dit bij de secretaris van de
DHS (Matthias Schafroth m.u.schafroth@amsterdamumc.nl ) aan te melden, dit ivm de programmering. De
presentatie is bij voorkeur in vorm van een Powerpoint-presentatie. Het is ook mogelijk casuïstiek te
presenteren waar u vragen over het te voeren beleid heeft. Om het technisch soepel te laten verlopen het
verzoek de presentaties uiterlijk een dag vooraf in te leveren, zo dat we ze zonder veel tijdsverlies kunnen
delen.

