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Uitnodiging
De Sagittale Ramus Osteotomie:
Anatomie en Practicum
Woensdag 6-7-2022
Programma

De sagittale ramus osteotomie
Anatomie en Practictum

09.00u Ontvangst met thee en koffie
09.30u Opening
09.35u Geschiedenis SRO
10.00u Anatomie & Practicum
11.15u Pauze
11.30u Techniek splijting & Practicum

De sagittale ramus osteotomie is de meeste uitgevoerde osteotomie in
de operatieve kaakorthopedie/orthognathische chirurgie. Door de
lokalisatie ver achter in de mond met beperkte bereikbaarheid en het
risico op hypaesthesie van de nervus alveolaris inferior is de osteotomie
toch niet altijd gemakkelijk uit te voeren. Goede kennis van anatomie
en verhoudingen is daarbij onontbeerlijk. In een aantal klinieken
(waaronder het LUMC) is sinds jaren het gebruik van beitels gestaakt en
wordt de ramus gespleten met daartoe ontworpen splijttang en -hevel.
Dit zou een belangrijke bijdrage leveren aan het minimaliseren van
laesies van de nervus alveolaris inferior.

13.00u Lunch
14.00u Benadering weke delen &
Practicum
15.30u Pauze
15.45u De nervus alveolaris inferior,
complicaties en de ‘bad’ split

Doelstellingen van deze intensieve hands-on training
• Het vergroten van de theoretische kennis van de osteotomie
inclusief de keuze van splijttechnieken.
• Het prepareren en identificeren van de meest relevante
anatomische structuren die betrokken zijn bij osteotomieën van de
mandibula.
• Het uitbreiden van de basistechnieken voor de SRO.

17.15u Afsluiting met een hapje en

drankje

Doelgroep
(Ervaren) MKA-chirurgen en AIOS

Registratie
Kosten deelname: 275,= (inclusief
cursusmateriaal, syllabus, lunch, borrel
en parkeren)
Gaarne aanmelden vóór 22-06-2022 via
stafsecretariaatMKA@lumc.nl (max. 20
deelnemers)
Accreditatie NVMKA: 6 punten

Cursuslocatie
LUMC
Gebouw 2
Zaal T-00-012 en T-00-022
Einthovenweg 20, 2333 ZC Leiden
mka@lumc.nl
In verband met de gunstige ligging
naast het NS-station adviseren wij
u per trein te komen.

Cursus
De theorie en practica
worden door de docenten
besproken en
gedemonstreerd. U krijgt
een syllabus met een
beschrijving van de theorie
en de praktijk. Vervolgens
heeft u als deelnemer de
mogelijkheid om zelf de
vaardigheden te oefenen op
humane mandibulae.
Het inschrijfgeld dient u vóór 30 juni
2022 over te maken op:
IBAN: NL07INGB0651205611
Ten name van: LUMC afdelingsfonds
div. 1, te Leiden
Onder vermelding van 8204/70195,
cursus SRO 2022
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