
SAVE THE DATE: 
“Moderne aanpak van uitgezaaide 

prostaatkanker” 
 
 

  Zaterdag 21 september 2019  

UZ Leuven, Onderwijs en Navorsing 1 
 

Organisatie: J. De Wever Fonds voor Prostaatkankerpreventie  

Deelname is gratis – registratie: prostaatcongres2019@gmail.com   

 
 

  

Hoe het J. De Wever Fonds voor Prostaatkankerpreventie steunen? 
IBAN-rekeningnummer BE45 7340 1941 7789, BIC-code: KREDBEBB met vermelding van de 

gestructureerde mededeling +++400/0005/97395+++  

Giften vanaf € 40 per jaar zijn fiscaal aftrekbaar 

 

 

Elk jaar worden er in België ongeveer 9050 nieuwe gevallen van prostaatkanker vastgesteld en 
sterven 1523 mannen aan deze ziekte (cijfers 2016).  
Meestal wordt prostaatkanker vroegtijdig vastgesteld en is deze goed behandelbaar. Soms zijn er 
echter uitzaaiingen bij diagnose, of ontstaan deze tijdens de opvolging na lokale behandeling.  
Tijdens dit symposium zal een multidisciplinair panel van specialisten, huisartsen, 
verpleegkundigen en patiënten de laatste nieuwigheden in de diagnose en behandeling van 
uitgezaaide prostaatkanker belichten. 
 
Doelpubliek: Huisartsen, urologen, radiotherapeuten, medisch oncologen, artsen in opleiding, 
oncologisch verpleegkundigen, patiënten, familieleden en sympathisanten. 
 
Organisatie: J. De Wever Fonds voor Prostaatkankerpreventie, Vesalius Oncologisch Netwerk 
 
Sponsoropbrengsten en giften worden integraal aangewend voor prostaatkankerresearch aan de 
KU Leuven. 

mailto:prostaatcongres2019@gmail.com


 

Prostaatkanker los je niet op 

door je kop in het zand te 

steken 

“Moderne aanpak van uitgezaaide 

prostaatkanker” 
 

Programma 
 

08u30    Ontvangst met koffie 

 

DEEL 1: Primair uitgezaaide prostaatkanker 

Panel: Dr. Lodewijk Van Wynsberge, Hilde van den Broeck, André Deschamps, TBC 

 

08u45    Vesalius netwerk: unieke opportuniteit tot multidisciplinaire samenwerking waarin de kankerpatiënt centraal staat  

                               TBC / Dr. Bruno Mortelmans 

 

09u00   Het spectrum van uitgezaaide prostaatkanker: niet zwart-wit, maar vele tinten grijs 

                               Prof. Steven Joniau 

09u15   De plaats van CT, MRI en Botscan in de diagnose van uitzaaiingen 

                               TBC 

09u30    Medicamenteuze behandeling van uitgezaaide prostaatkanker 

                               Prof. Herlinde Dumez 

09u45    Behandeling van de primaire tumor bij uitgezaaide prostaatkanker kan zinvol zijn 

                               Prof. Wouter Everaerts 

10u00    Panel discussie 

 

 

10u30    Koffiepauze 

 

 

DEEL 2: Metastatisch herval na lokale therapie 

Panel: Prof. Karin Haustermans, Erik Briers, TBC 

 

11u00    Vroege detectie van uitzaaiingen bij laag PSA: rol van en PSMA PET/CT  

                               Prof. Karolien Goffin 

11u15    De patiënt met één tot vijf uitzaaiingen: rol van metastase-gerichte therapie 

                               Prof. Gert De Meerleer 

11u30    Genetica: antwoorden of meer vragen? 

                               TBC 

11u45    De huisarts als coördinator 

                               Dr. Filip Charlier 

12u00    Panel discussie 

 

12u25 Slotwoord door de Heer Jozef De Wever 

 

 

12u30    Broodjeslunch 

 


