Richtlijnen voor de studenten op orthopedie
Afspraken dienst Orthopedie:
De student wordt elke ochtend verwacht op het seminarielokaal heelkunde ( +5) om 07.45 voor de
wachtoverdracht orthopedie.
Elke donderdagochtend worden de studenten verwacht om 07.30 voor het onderwijs orthopedie in het
seminarielokaal heelkunde ( +5). (niet in de zomermaanden)
Op vrijdagochtend start de staf spine-unit om 07.15 in het seminarielokaal heelkunde (+5). (niet in de
zomermaanden)
Graag in het begin van de stagemaand jullie wachten doorgeven aan Dr Staelens B en de dag van
jullie wacht jullie klinische tutor verwittigen dat jullie de dag erop in recup zijn.
Voor verlof aanvragen graag onderling overleg zodat jullie niet allen tegelijk op verlof zijn. De verlof
aanvragen worden aan Dr Staelens B. afgegeven voor goedkeuring.

Activiteitsschema:
Er wordt, naar keuze, een rotatie schema opgemaakt waarbij de student wekelijks een andere
subdiscipline meevolgd ( Trauma, Onderste lidmaat, Bovenste lidmaat, Rug en kind) op basis van het
organigram van de dienst orthopedie.
De student biedt zich aan bij het begin van elke week bij de klinische tutor waar hij bij staat. De
klinische tutor (of zijn vervanger) is verantwoordelijk voor de taakverdeling binnen de subspecialiteit en
de beoordeling van de student tijdens zijn verblijf in die subspecialiteit. De student neemt binnen de
subspecialiteit deel aan alle activiteiten (operatiekwartier, consultatie en zaaltour).
Het nagaan of de “eindtermen” behaald werden, gebeurt op het einde van de stage door één van de
klinische tutoren en telt mee in de eindbeoordeling.
Graag regelmatig op diensten A550 en A560 langs gaan om de zaalartsen te helpen met de
revalidatie aanvragen ( gele papieren) in te vullen.
Onderste lidmaat:
Heup en knieaandoeningen:
Voet en enkel:

Scheerlinck T., Vanlauwe J.
Vanlauwe J., De Vos J.

Rug en kind:
Rug:
Kinderen:

Spreeuwers Ch., Vandenbossche J., Van Schaick D.
Laumen A.

Trauma:

Monsaert A.

Bovenste lidmaat:
Schouder en elleboog:
Handen:

Pouliart N., Staelens B.
Goubeau J., Goorens CH., Staelens B.

Eindtermen
Algemeen
Steriel werken
Schrobben/ handen drogen/ rubben/ handschoenen steriel aandoen
Sutuur subcutis en huid
Gips aanleggen
Bovenste en onderste lidmaat
Gipscursus kan georganiseerd worden op vraag ( Dr Monsaert A.)

Heup en knieaandoeningen
Heupgewricht
Gewrichtspijn onderscheiden van andere pijn
Gangpatronen herkennen / Trendelenburg teken / beenlengteverschil
Trochanteritis herkennen en infiltratie
Aanvraag onderzoeken
Kinévoorschrift, voorschrift pijnstilling
Kniegewricht
Differentiaal diagnose meniscusletsel, pes anserinus, femoropatellaire pathologie en
instabiliteit (zowel MCL als ACL), hydrops, alignatie (varus / valgus)
Infiltratie / punctie van de knie
Aanvraag onderzoeken
Kinévoorschrift, voorschrift pijnstilling
Op Rx/CT/ MRI herkennen van
Gecementeerde / Cementloze THP
IHP / THP
UKP / TKP
Tekens van loslating THP / TKP
Normale/gescheurde meniscus
Kruisbandletsel
Per operatief
Kniegewricht
Herkennen/benoemen structuren tijdens artroscopie
Herkennen meniscusletsel, kruisbandletsel, kraakbeenletsel

Rug
Rug
Klinisch onderzoek van rugmobiliteit / lumbago / beenlengteverschil
Neurologisch onderzoek / zenuwuitval wortels L4, L5, S1
Aanvraag onderzoeken
Kinévoorschrift, voorschrift pijnstilling
Radiologie op RX / CT / MR
Herkennen discushernia, facetartrose, spondylolyse, spondylolisthese, kanaalstenose

Voet en enkel

Klinisch onderzoek voet en enkel (platvoeten, holvoeten, spreidvoet, hallux valgus, hallux
rigidus, hamerteen, tendinopathieën)
Voorschrift steunzolen
Aanvraag onderzoeken

Kinderen
Klinisch onderzoek en anamnese van
Platvoeten, holvoeten, heupen (dysplasie), scoliose. Septische arthritis vs transiente synovitis
Beeldvorming
Rx herkenning van fracturen distale radius, antebrachii, femur en tibia en fractuurpatronen,
herkennen van Salter Harris fracturen

Schouder, Elleboog
Klinisch onderzoek en anamnese
Schouder
Differentiaal diagnose van tendinopathie/impingement vs rotatorcuffscheur met
functionele weerslag vs. instabiliteit vs AC-problematiek
Elleboog
Differentiaal diagnose tennis/golfers elleboog, artrose, nervus ulnaris entrapment
Beeldvorming
RX
Onderscheid types luxatie schouder/ elleboog
Onderscheid types proximale humerusfracturen
CT/MRI
Herkennen Bankartletsel
Herkennen rotator-cuff scheur

Peroperatief
Schouder
Herkennen/benoemen structuren tijdens artroscopie
Herkennen Bankartletsel, rotator-cuff scheur

Trauma
Klinisch onderzoek
Enkelverstuiking en laxiteit + taping
Loge syndroom
Radiologie op Rx
Herkennen: subcapitale, pertrochanterische, subtrochanterische heupfractuur + therapie
Pouteau, Goyrand polsfractuur + therapie, Monteggia fractuur + therapie
meest frequente breuken + benoemen
Behandelingsopties
Nagel, plaat, externe fixator, gips + idee over indicaties
Opvang open fractuur

Handen
Algemeen pols, handonderzoek:
Carpaaltunnelsyndroom, springvinger, Dequervain, scafoïdfractuur

