Vzw Urobel
organiseert
Op deze congresdag delen ervaren urologen hun kennis
en expertise in de behandelingsmogelijkheden van
prostaatkanker. Gespecialiseerde verpleegkundigen
verduidelijken hun rol binnen het geheel van de
begeleiding en verzorging van de patiënt. In de
namiddag zijn er interactieve workshops waar je zelf
aan de slag kan gaan. Je wordt meegenomen in de
wereld van (driedimensionele) laparoscopie en
robotchirurgie. Ervaar zelf hoe het voelt om deze
toestellen te bedienen!
Tevens gaat er ruime aandacht naar het katheterbeleid.
Je krijgt heel wat tips en tricks die je kunnen helpen in
de verzorging van de urologische patiënt. Ook de firma’s
zijn paraat om hun materialen te demonstreren en info
te geven over het juiste gebruik ervan.
Daarnaast is er de mogelijkheid tot het uitwisselen van
ervaringen in de intra- en extramurale zorg. Hoe kunnen
we optimaal samenwerken om de kwaliteit van zorg
voor onze patiënten te verbeteren?
We kunnen rekenen op heel wat enthousiaste sprekers
die graag hun kennis en kunde met je willen delen.
Iedereen die op één of andere manier zorg draagt voor
de urologische patiënt is welkom!
Zowel (urologisch) verpleegkundigen in de intramurale
zorg, thuisverpleegkundigen als leerkrachten in de
opleiding verpleegkunde zullen op deze dag een beter
beeld krijgen over de behandeling van patiënten met
prostaatproblemen.
We hopen u te mogen ontmoeten op deze boeiende en
leerrijke dag.

www.urobel.be

Bij voorkeur inschrijven via de website
www.urobel.be
Inschrijving is pas definitief na
ontvangst van de betaling op rekening
met vermelding van 6/03 + naam van
de deelnemer

Behandeling van
prostaatkanker anno
2015
Interactieve

BE68 0013 0245 1534

workshops

Leden Urobel 50 euro

robot, laparoscopie,

Niet-leden 60 euro

katheters, en katheters

Inschrijven kan tot en met 01/03/15

voor zelfsondage

Vrijdag 6 maart 2015
Sponsors Coloplast – Hollister –
BBraun – Medtronic ––LaborieTeleflex – Urotex – Verathon
Wellspect – SCA Tena – Janssen

PXL-Congress (Gebouw D)
Elfde-Liniestraat 23A
3500 Hasselt

08u30 Ontvangst met koffie en koekje
09u00 Welkom
Ria Swerts Wit-Gele Kruis Genk en bestuurslid
Urobel
09u05 Het voorkomen en diagnosestelling van
prostaatkanker
Dr Fransen Ziekenhuis Maas en Kempen,
Mariaziekenhuis Noord-Limburg
09u20 Brachy - versus externe radiotherapie
Dr. Verduyckt AZ Vesalius Tongeren
09u45 Chirurgische behandelingen overzicht
Dr Fransen Ziekenhuis Maas en Kempen,
Mariaziekenhuis Noord-Limburg
10u00 Laparoscopische en 3 dimensionele
laparascopie- Incontinentie na radicale
prostatectomie
Dr Dilen Sint-Franciskusziekenhuis, Jessa Ziekenhuis
10u25 Robotchirurgie –Mogelijke kans op
Impotentie na radicale prostatectomie
Dr Bynens Ziekenhuis Oost-Limburg
10u50 Pauze
11u20 Hormonale therapie
Dr Vanderkerken Sint-Trudo Ziekenhuis SintTruiden
11u55 Rol prostaatverpleegkundige
Anita Buntinckx Jessa Ziekenhuis
12u10 Rol uro-onco verpleegkundige
Karen Joosten Sint-Franciskusziekenhuis
12u25 Rol inco verpleegkundige
Nele Monten Mariaziekenhuis Noord-Limburg

12u40 Lunch
Inschrijven via de site www.urobel.be
Workshop carrousel start 13u30 tot 16u00
Alle deelnemers volgen de 3 workshops in kleinere
groepen
Workshop 1
Hoe werken met de robot onder begeleiding van
Dr Bynens en equipe
Hoe werken met laparoscopie en
driedimensionele laparoscopie onder begeleiding
van Dr Fransen en Dr Dilen
Workshop 2
Verblijfskatheter, suprapubische katheter, dubbel J
katheter en nefrostomie katheter:
Aandachtspunten, problemen oplossen, evidentie,
tips en tricks
Workshop 3
Verschillende systemen van intermittente
katheterisatie

U kan ook faxen naar 09/3322766

Naam: ……………………………………..………………..……….
Voornaam ……………………………………………….…………..
E-mail:……………………………………………………………………

Adres:
…………………………………………………………………………
Nr: …………….
Postcode……………….
Stad………………………………………..
Tel: ………………………………………………………………….

Plaats van tewerkstelling:
……………………………………………………………………………

16u00: Receptie met hapjes
Bij annulatie van de inschrijving vroeger dan 2 weken
voor aanvang kan het inschrijvingsgeld teruggestort
worden. Later of bij niet deelname is geen
terugstorting mogelijk.

