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BioSkills

Ons educatieaanbod biedt zorgprofessionals veel mogelijkheden om te leren, samen te werken,

kennis op te doen en kennis te delen over onze producten, diensten en chirurgische denkwijzen,

door middel van verschillende modaliteiten.

Het leven draait om activiteit. Bij het Zimmer Biomet Institute® geloven we daarom dat onze

deelnemers een actieve rol moeten hebben wanneer zij leren over nieuwe producten en

chirurgische technieken. Ga fysiek en mentaal aan de slag met menselijke anatomie (kadavers),

zaagbotten en instrumenten, om uw kennis te vergroten en uw vaardigheden te verbeteren!

De voor deze cursus specifieke leerdoelen bevatten:

- Het uitvoeren van heupchirurgie met de Taperloc Complete-steel en Allofit-cup op

anatomische specimen;

- Het onderzoeken welke implantaatopties er zijn en hoe de bijbehorende chirurgische

techniek moet worden uitgevoerd;

- Het bespreken van chirurgische tips van deskundige faculteit die bevorderlijk zijn voor de

praktijk.

Het Zimmer Biomet Institute wenst u een waardevolle en aangename training bij ons.

Zimmer Biomet Institute

Zimmer Biomet Institute Network is an online HCP community offering webinars, e-books, tutorials,

course-related materials and much more.

Choose your field of interest and join our interactive platform: www.zbinetwork.com/emea
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Programma

Vrijdag 15 november 2019

14:00 Registratie en lunch

14:30 Anatomische sessie deel 1 Allen

15:30 Koffiepauze

16:00 Anatomische sessie deel 2 Allen

17:00 Afsluitende vragen en evaluatie

17:30 Einde van de cursus



Faculty

Dr. Maarten Kroon
Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp 
Leiderdorp, Nederland

Informatie

Organisatie
Gerhardine Breur
Event Planner
Zimmer Biomet Nederland
+31 7 86 29 28 09 (Kantoor)
gerhardine.breur@zimmerbiomet.com

Cursusverantwoordelijke
Ines Prieto
Medical Education Senior Coordinator
Zimmer Biomet Institute EMEA
+33 (0)6 86 55 69 56 (Mobiel)
ines.prieto@zimmerbiomet.com

Locatie
Erasmus MC Skills Lab
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam, Nederland

Taal
Nederlands

Zimmer Biomet is verplicht en toegewijd om te voldoen aan alle wetten en regels die van toepassing zijn, inclusief de MedTech Europe/Mecomed/Samed Codes of Ethical Business
Practice en andere relevante industrie-standaarden. Zimmer Biomet wil graag benadrukken dat deelname aan onze medische bijscholingsevenementen uitsluitend voor geselecteerde
zorgprofessionals is. Zimmer Biomet mag geen arrangementen zoals hotels, maaltijden en vervoer voor individuen zonder oprechte interesse in een evenement regelen, noch dit voor
hun echtgenoot/echtgenote/partner of andere begeleidende personen regelen. U vindt meer informatie over de standaarden van de genoemde associaties via
www.medtecheurope.org, www.mecomed.com en www.samed.org.za.

Alle inhoud hiervan is door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten, zoals van toepassing, beschermd en in bezit van of erkend door Zimmer Biomet
of haar partners, tenzij anders aangegeven, en mag niet, in zijn geheel of deels, worden herverdeeld, gedupliceerd of bekendgemaakt zonder expliciete, geschreven toestemming van
Zimmer Biomet.

Dit materiaal is alleen bedoeld voor zorgprofessionals. Distributie aan elke andere ontvanger is verboden. Voor productinformatie, inclusief indicaties, contra-indicaties,
waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, potentiële bijwerkingen en voorlichtingsinformatie voor patiënten, zie de bijsluiter en www.zimmerbiomet.com. Een spreker heeft/sprekers
hebben mogelijk een vergoeding van Zimmer Biomet gekregen.
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