Eerste symposium VVUVZ op 22 april 2017
Plaats:
AZ Sint-Jan (auditorium)
Ruddershove 10 te 8000 Brugge

Inschrijven en info via:
vvuvz@telenet.be
Tel. 050 45 31 52
GSM. 0485 98 46 08

Kostprijs: 40 Euro te storten
voor 15 april 2017 op
BE 93 3800 1841 0267 met
vermelding van uw naam.
Vroege inschrijvers (voor 1 maart
2017) betalen 30 Euro.
Studenten en leden VVUVZ
betalen 20 Euro.
Lunch en koffie inbegrepen

Programma in de voormiddag (9u tot 12u)
Incontinentie bij ouderen : de visie en het beleid van de geriater
Dr. Yerma Coppens, geriater in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Incontinentie en de farmacologische behandeling : een update
Dr. Katrien Klockaerts, uroloog in het ASZ Aalst-Wetteren-Geraardsbergen
De TOT, de TVT en de Male Sling : altijd zonder complicaties ?
Prof. Dr. Dirk De Ridder, diensthoofd-uroloog in het UZ Leuven
Plasproblemen en detrusorsfincterdyssynergie : hoe op te lossen ?
Kinesiste in te vullen
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Programma in de namiddag (13u tot 17u)
De artificiële sfincter : techniek en aandachtspunten
Prof. Dr. Fank Van der Aa, uroloog in het UZ Leuven
De Identifi - een slimme luier : een hulpmiddel in de diagnostiek van incontinentie
Mevr. Iris Van desteene, SCA en mevr. Antje Tytgat
Inspanningsincontinentie : oorzaken en behandeling
Dr. Jo Ampe, uroloog in het AZ Sint-Jan te Brugge
Incontinentie : welke financiële tussenkomsten zijn er ?
Spreker in te vullen
Workshops

Het programma van het eerste symposium van de VVUVZ werd met veel
zorg samengesteld.
We proberen de thema’s te actualiseren conform de nieuwste inzichten
en proberen op die manier de kwaliteit van onze symposia hoog te
houden.
Wij hopen u op 22 april 2017 te mogen verwelkomen in het AZ Sint-Jan,
Ruddershove 10 te 8000 Brugge en we verwijzen u voor verdere info
graag naar de Facebookpagina van de VVUVZ :
www.facebook.com/vvuvz

Met dank aan onze sponsors : Coloplast, Hollister, Ipsen, SCA, RMS, Janssen, Wellspect en B-Braun
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