Gynaecologisch
oncologische
anatomie
Snijzaalcursus voor gynaecologen
(i.o.) en fellows gynaecologische
oncologie

Woensdag 13 november 2019

Toelichting
De Radboudumc Health Academy organiseert in samenwerking met
deafdelingen Verloskunde en Gynaecologie van het Radboudumc,
Maastricht UMC en Catharina Ziekenhuis op woensdag 13 november 2019:
GYNAECOLOGISCH ONCOLOGISCHE ANATOMIE
Snijzaalcursus voor gynaecologen (i.o) en fellows gynaecologische Oncologie

De chirurgie bij gynaecologische oncologie patiënten neemt nog steeds een
belangrijke plaats in. Met name bij het ovariumcarcinoom, maar ook bij
endometrium en cervix carcinoom, bestaat internationaal de tendens om
steeds radicaler te opereren. Gynaecologisch oncologen en gynaecologen
met oncologie als aandachtgebied worden dus steeds vaker geconfronteerd
met chirurgische uitdagingen. Dit is de reden om een snijzaalcursus
Gynaecologisch oncologische anatomie te organiseren. Met name om in
die gebieden van de buik waar een gynaecoloog wat minder vertrouwd is de
anatomie te bestuderen en ook te correleren aan CT scan beelden.

De cursus is opgebouwd uit vier delen. Elk deel bestaat uit een korte
praktische demonstratie, inclusief herkennen van afwijkingen op CT
scans. Vervolgens wordt de ingreep zelf uitgevoerd door kleine groepjes
op de snijzaal. De vier onderdelen zijn:
• 	exploreren van het retroperitoneum in het kleine bekken. Dit ter
opfrissing van kennis van een gebied dat bij de meeste gynaecologen
goed bekend is.
• 	een exploratie retroperitoneaal hoog met mobilisatie van de darm
links en rechts, vrij prepareren van alle structuren en uiteindelijk een
para aortale lymfeklierdissectie en omentectomie, strippen
paracolische goot en morrisons pouch.
• 	lever mobilisatie, diaphragma stripping rechts en Plasmajet
behandeling diaphragma links. Exploratie van de milt en milthilus/
pancreas staart, omentum minus resectie.
• 	liesklier dissectie oppervlakkig en diep, V-Y plastiek vulva, gluteal fold
transpositie lap. Hechten van blaas- en darmletsels, eventueel ureter
re-implantatie, Boari plastiek. Na deze dag zult u met meer
zelfvertrouwen debulkings kunnen uitvoeren door de sterk verbeterde
anatomische kennis die u heeft opgedaan en de vaardigheden die
verder zijn ontwikkeld.
Geoefend wordt in groepen van maximaal drie deelnemers. Het hiervoor
benodigde anatomische materiaal en de opzet van de cursus beperken het
aantal deelnemers tot 27.

Namens de voorbereidingscommissie,
Dr. Ruud Bekkers

Uit de evaluatie van vorige editie:
“Zeer leerzame cursus! Fijn dat er veel begeleiding is waardoor je tijdens de
snijzaalsessies uitleg op niveau kan krijgen.”

Programma
9:15

Opening in museum

9:30 	Anatomie van het retroperitoneum in het kleine bekken inclusief
CT beelden (presentatie)
9:45

Exploratie kleine bekken per laparotomie (hands-on)

10:45

Pauze

11:00

Anatomie para-aortaal inclusief CT beelden (presentatie)

11:15 	Exploratie met lymfeklier dissectie para-aortaal/paracavaal,
omentectomie, strippen morrisons pouch (hands-on)
12:30

Lunch

13:30 	Anatomie omentum/milt/diaphragma incl CT beelden
Levermobilisatie/diaphragma stripping (presentatie)
13:45 	Diaphragma stripping. Plasmajet behandeling diaphragma,
milthilus exploratie, omentum minus resectie (hands-on)
15:00

Pauze

15:15 	Anatomie lies, incl CT beelden en anatomische reconstructie.
herstel dunne darm/dikke darm/urineweg letsel (presentatie)
15:30 	Herstel darm- en urinewegletsels, inguinale klierdissectie en vulva
reconstructie (hands-on)
16:30

Afsluiting

16:45

Informele afsluiting en borrel

Radboudumc Health Academy organiseert in 2019 tevens de volgende
cursussen:
• Maandag 11 november: Anatomie door de laparoscoop, snijzaalcursus
voor gynaecologen (i.o.)
• Dinsdag 12 november: Laparoscopische en vaginale bekkenbodemchirurgie, snijzaalcursus voor gynaecologen (i.o.)
Zie voor meer informatie www.radboudumc.nl/snijzaalgyn
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Dr. D. Boll
Gynaecoloog-oncoloog
Catharina ziekenhuis, Eindhoven
Dr. S. Lambrechts
Gynaecoloog-oncoloog
Maastricht UMC, Maastricht
Dr. J.M.A. Pijnenborg
Gynaecoloog-oncoloog
Radboudumc, Nijmegen
Radboudumc Health Academy
Janneke Boeije, projectmanager

Informatie
Doelgroepen
Deze cursus is bedoeld voor gynaecologen (i.o) en fellows gynaecologische oncologie.
Locatie
De cursus vindt plaats in de snijzaal van het Preparatorium, afdeling Anatomie,
Studiecentrum Radboudumc, Nijmegen.
Accreditatie/certificaat
• Accreditatie is aangevraagd bij Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie (NVOG).
• Aan het eind van de cursus ontvangt u een digitaal certificaat.
Inschrijven/betalen
• Het inschrijftarief bedraagt € 719,95 (inclusief 21% BTW). Het inschrijftarief voor
aios bedraagt € 598,95 (inclusief 21% BTW)
• U kunt zich inschrijven en uw betaling regelen via onze website
www.radboudumc.nl/snijzaalgyn
• Voor deze cursus is het maximaal aantal deelnemers vastgesteld op 27.
• Op al onze events zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Contact
Radboudumc Health Academy
Route 87
Yvonne Savelkoul-Broekman
Projectmedewerker
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Yvonne.Savelkoul-Broekman@radboudumc.nl
M (06) 15 31 02 41
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