
Symposium ‘Kijk op prothesiologie!’ 
voor verpleegkundigen en verzorgende IG

Donderdag 23 maart 2017

Uitnodiging



Programma
Voorzitter: mw. J.H. ter Hofte, algemeen directeur OCON

09.00 uur Ontvangst

09.15 uur  Welkom en korte introductie visie OCON

   mw. J.H. ter Hofte, algemeen directeur OCON

09.45 uur  Prothesiologie

   dhr. dr. D.F.M. Pakvis, orthopedisch chirurg OCON   

10.30 uur Pauze  

10.45 uur Fysiotherapie
   dhr. MSc. J. Paalman, manueel- sportfysiotherapeut OCON

11.15 uur PROMS

   mw. Dr. R. Huis in ‘t Veld, onderzoekscöordinator/bewegingswetenschapper OCON

11.45 uur Lunch

12.45 uur Rapid Recovery 

   dhr. J.H.F. Deterink, verpleegkundige OCON

13.45 uur Geriatrie - Kwetsbare ouderen
   mw. S.P.H. Visschedijk, verpleegkundig specialist i.o. OCON - mw. M.J.M. Tijink, verpleegkundig specialist OCON

14.45 uur Pauze  

15.00 uur Infectiepreventie

   dhr. F-C.B.M. Wagenaar, orthopedisch chirurg OCON

16.00 uur Borrel



Op donderdag 23 maart 2017 wordt er OCON Orthopedische kliniek het symposium 
‘Kijk op prothesiologie!’ georganiseerd. 

Dit symposium wordt georganiseerd  
door verpleegkundigen van OCON Ortho-
pedische kliniek. Alle verpleegkundigen en ver-
zorgende IG’ers zijn welkom om dit symposium 
bij te wonen.

Om u alvast een indruk te geven van het 
programma volgt hier een korte toelichting op 
de besproken onderwerpen. 

10.00 - 10.45 uur: Prothesiologie
In Nederland vinden er jaarlijks ongeveer 
27.000 totale heup prothese (THP) en 25.000 
totale knie prothese (TKP) implantaties plaats. 
Er zijn verschillende redenen waarom er, in 
overleg met de patiënt, wordt gekozen voor 
het implanteren van een THP of een TKP. Door 
de voortschrijdende ontwikkeling van zorg 
rondom deze operaties treden er gelukkig 
steeds minder complicaties op. In deze presen-
tatie zal er worden ingegaan op de indicaties 
en de mogelijke complicaties rondom het 
implanteren van een THP en een TKP. Tot slot 
zal er worden ingegaan op de prothese revisie 
zorg binnen de gespecialiseerde revisie unit’s 
THP en TKP OCON.

10.45 - 11.15 uur: Fysiotherapie
In deze presentatie zal het met name gaan 
over de revalidatie na prothesiologie chirurgie. 
Wat is de fysiotherapeutische begeleiding 
postoperatief op de afdeling, maar ook na 
ontslag in de eerste lijn? 

11.15 - 11.45 uur: PROMS
Deze presentatie zal gaan over het belang van 
goede kwaliteitsregistratie en in het bijzonder 
zal er worden ingegaan op de landelijke data-
base rondom orthopedische implantaten (LROI) 
en de patiënt-gerelateerde uitkomstmaten 
(PROMS) welke stuurinformatie hieruit af te 
leiden is voor bijvoorbeeld interne audits voor 
maatschappen/maatschapsleden.

12.45 - 13.45 uur: Rapid Recovery
Deze presentatie gaat over de ins & outs rond-
om het rapid recovery proces. Welk zorgpad 
wordt er afgelegd en welke doelen en voorde-
len heeft een rapid recovery proces?  

13.45 - 14.45 uur: Geriatrie 
De vergrijzing binnen de gezondheidszorg 
neemt toe en dit houdt ons als zorgverlener 
bezig. Een ziekenhuisopname is voor een 

kwetsbare oudere risicovol vanwege hun 
verhoogde kans op complicaties. Maar wat is 
een kwetsbare oudere en wat doen we met 
kwetsbare ouderen binnen het ziekenhuis?

15.00 - 16.00 uur: Infectiepreventie 
Een infectie van een orthopedische prothese 
is zeldzaam maar ingrijpend, voor patiënt maar 
ook voor de behandelend orthopeed. Diagnos-
tiek en behandeling zijn niet zelden lastig en 
uitdagend.  
In de presentatie wordt ingegaan op wat een 
infectie exact betekent voor een patiënt, hoe 
de diagnostiek plaatsvindt, welke behandelop-
ties er zijn en welke specifieke moeilijkheden/
risico’s infectiebehandeling met zich mee 
brengt. 
Daarnaast zal nader ingegaan worden op 
infectie preventie en optimalisatie, actueel 
onderwerpen binnen de orthopedie, of te wel: 
wat zijn manieren om de kans op prothese 
infecties zoveel mogelijk te beperken. 

Voor meer informatie over OCON Orthopedi-
sche kliniek zie de website: www.ocon.nl 
Graag tot ziens op donderdag 23 maart 2017 
in de Albert Schweitzerzaal in ZGT Hengelo.



OCON Hengelo

Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo

Postadres

Postbus 546
7550 AM Hengelo

Website

www.ocon.nl

Informatie

Wat Symposium ‘Kijk op prothesiologie!’ 

Datum Donderdag 23 maart 2017

Locatie ZGT Hengelo, Albert Schweitzerzaal
 Geerdinksweg 141
 7555 DL  Hengelo

Tijd 09.00 – 16.00 uur

Accreditatie V&VN 
 Verpleegkundigen en verzorgende IG

Kosten € 60,00

U kunt zich aanmelden door een e-mail 
te sturen naar: info@ocon.nl 

Aanmelden kan t/m 24 februari 2017


