
Programma voet en enkel dissectiecursus 2021 

Donderdag 22 juli 2021 Vrijdag 23 juli 2021 

8:30 uur. 
Basis van anatomische dissectie 

8:30 uur. 
Presentatie van de tarsale tunnel en plantaire 
structuren; Tibiale zenuw en -takken op 
hielniveau, korte flexoren van de tenen, 
quadratus plantaris, adductor en abductor van 
de eerste teen, abductor van de vijfde teen. 
Klinische en chirurgische implicaties 
(compressie neuropathie van de tibiale zenuw) 

8:45 uur. 
Presentatie van superficiale neurovasculaire 
bundel (peroneus superficialis extensor 
retinaculum, nervus suralis en nervus 
saphenus, vena saphena major en minor). 
Klinische en chirurgische leasies 
(neurologische laesies bij chirurgische 
benaderingen, compressie neuropathie, 
anesthesie) 

8:45 uur 
Dissectie 

9:00 uur 
Dissectie 

10:15 uur 
Koffie en thee 

10:30 uur 
Koffie en thee 

10:35 uur 
Presentatie van de enkelbanden, de ligamenten 
en tibiofibulaire syndesmose (laterale 
collaterale ligament, mediale collaterale 
ligament, anterieure en posterieure 
tibiofibulaire ligament, intermalleolaire 
ligament, flexor hallucis longuspees op 
enkelniveau). Klinische en chirurgische 
implicaties (diagnose van enkelendistorsies, 
enkelinstabiliteit en microinstabiliteit, de tibiale 
rotatie instabiliteit, differentiële diagnose van 
posterieure enkelpijn, benige en wekedelen 
impingement). 

10:40 uur. 
Presentatie laterale compartiment (peroneus 
longus en brevis), retromaleolaire groeve, 
peroneale trochlea, os peroneum. Klinische en 
chirurgische implicaties (dislocaties en 
subluxaties peroneale pezen, peroneale 
retinaculum, morfologie van de retromaleolair 
groeve, longitudinale rupturen peroneale 
pezen, morfologie van het os peroneum) 

10:55 uur 
Dissection 



 

10:55 uur  
dissectie 

12:30 uur 
Lunch 
 

12:15 uur 
Lunch 

13:30 uur  
Presentatie Spring Ligament Complex en 
ligamenten van de dorsale en plantaire zijde van 
de voet. Klinische en chirurgische implicaties 
(degeneratieve laesies van het Spring Ligament 
Complex in de platvoet, relaties met de tibialis 
posteriorpees) 

13:30 uur. 
Presentatie oppervlakkige en diepe 
compartimenten (gastrocnemius, soleus, 
tibialis posterior, flexor hallucis longus, flexor 
digitorum longus, nervus tibialis, arteria 
tibialis posterior), calcaneuspees, 
retrocalceale bursa, flexor hallucis longuspees. 
Klinische en chirurgische implicaties 
(calcaneotendinopathie, retrocalceale 
bursitis, Haglundse exostose, flexor hallucis 
longus tendonopathie) 

13:45 uur 
Dissectie 

13:45 uur. 
Dissectie 

15:15 uur 
Koffie en theepauze 

15:15 uur 
Pause koffie en thee 

 
15:35 uur. 
Presentatie metatarsophalangeale gewrichten 
(plantaire plaat, sesamoidocapitale 
gewrichtscomplex, collaterale MTP-ligamenten, 
extensor- en flexor-apparaat). Klinische en 
chirurgische implicaties (slordige teenstanden, 
Hallux valgus, klauwtenen, quintus varus 
afwijking, (partieel) ruptuur plantaire plaat, 
implicaties van flexor- en extensor tenotomie) 

15:35 uur 
Presentatie van de plantaire aponeurose, 
plantair, calcaneaal spoor, subcalcaneale 
bursa. Klinische en chirurgische implicaties 
(differentiële diagnose van talalgie, anatomie 
van de hielspoors, Windlass mechanisme) 

15:55 uur. 
Dissectie 

15:50 uur.  
Dissectie 

17:30 uur. 
Einde van de cursus en uitreiking van 
certificaten 

17:30 uur. 
Einde eerste dag 

 

20:30 uur. 
Cursus diner 

 


