
 

 

NOV-Voorjaarscongres 
 
Parallelsessies abstract presentaties 11.10 – 11.45 uur 
 
Sessie 1 – Wervelkolom en onderste extremiteit  Sessie 2 – Bovenste extremiteit  
‘Vernieuwingen in de intramedullaire femurpen de TFNA zijn 
geassocieerd met een toename van het risico op falen ten opzichte  
van de derde generatie Gamma nagel’ 
P. Schmitz, Rijnstate  

 

‘Voorkomt circulair gips secundaire dislocatie van gereponeerde  
distale radius fracturen? Een retrospectieve multicenter studie’ 
A. Berger, Erasmus MC 

‘Percutane cementinjecties ter stabilisatie van losgelaten  
heupprotheses bij kwetsbare oudere patiënten’ 
K. de Smidt, LUMC 

 

‘Morfologische risicofactoren voor een scaphoïd fractuur na een  
val op uitgestrekte hand: een case-control studie’ 
A. Cohen, Erasmus MC 

 
‘Adult Spinal Deformity: Verbetering in functioneren na een niet-
operatieve behandeling?’ 
E. Hoevenaars, St. Maartenskliniek 

 

‘Alle chirurgische opties voor conservatieve therapie resistente  
tendinitis calcarea zijn effectief; maar is er een verschil in effectiviteit?’ 
F. Verstraelen, Zuyderland MC 

‘Postoperatieve wond infecties zijn lastig te registreren. Een  
vergelijkende studie tussen het Landelijk Register Orthopedische 
Implantaten en een gedetailleerd regionaal register  
periprothetische wondinfecties’ 
M. Kamp, St. Anna Geldrop 

 

‘Voorspellen van klinische verbetering in pijn en functie na  
chirurgische behandeling van duimbasisartrose’ 
N. Loos, Erasmus MC 

  
  



 

 

 

 

Sessie 3 – Knie  Sessie 4 – Kind en algemeen 
Is het voorspellen van de beste behandeling voor de patiënt met 
een degeneratieve meniscusscheur een utopie? Een selectiemarker 
analyse van de ESCAPE studie. 
J. Noorduyn, OLVG 

 

Distale antebrachium fracturen bij kinderen: lange termijn resultaten  
van een gerandomiseerde multicenter studie. 
L. Musters, NWZ 

De toepasbaarheid van nabij-infrarode fluorescentie voor het  
visualiseren van de vascularisatie van de meniscus: Een pilot studie 
T. van der Lelij, LUMC 

 

‘Kortere behandelduur voor kinderen met stabiele heupdysplasie 
W. Theunissen, Maxima MC 

 

Meniscusletsels nemen niet toe bij uitgestelde VKB reconstructie  
en fysiotherapie: resultaten van een gerandomiseerd  
klinisch onderzoek 
S. van der Graaf 

 

‘Evaluatie van een interventie voor arts assistenten en orthopedisch 
chirurgen om de mate van Samen Beslissen te verhogen 
J. Bossen, Zuyderland MC 

Laterale extra-articulaire tenodese is biomechanisch superieur  
ten opzichte van anatomische anterolaterale ligament reconstructie  
bij de versterking van een voorste kruisbandreconstructie 
W. Kernkamp, ASZ 

 

Impliciete geslacht-carrière bias onder artsen werkzaam in 
opleidingsklinieken 
M. Kramer, Zuyderland MC 


