Vierde symposium VVUVZ op 11 juni 2020
Plaats
De Valkaart
Albrecht Rodenbachstraat 42
8020 Oostkamp

Inschrijven en info via
vvuvz@outlook.com
Tel. 050 45 31 52
GSM. 0485 98 46 08

Kostprijs
50 Euro te storten
voor 5 juni 2020 op
BE 93 3800 1841 0267 met
vermelding van uw naam en
dienst/ziekenhuis.
Vroege inschrijvers (èn betaald
voor 15 maart 2020) betalen
slechts 30 Euro. Studenten en

leden VVUVZ betalen 25 Euro.
Lunch en koffie zijn inbegrepen.
Accreditatie via Pro-Q-kine werd
aangevraagd.

Programma in de voormiddag (9u tot 12u)
Pre- en postnatale bekkenbodemspieroefeningen: heel veel voordelen.
Mevr. Elien Baert, kinesiste UZ Leuven
De hypocontractiele blaas: de diagnose en de behandeling.
Dr. An-Sofie Goessaert, uroloog
Het urodynamisch onderzoek: wat zeggen de curves?
Dhr. Luc De Laere, verpleegkundig specialist urologie, AZ Sint-Jan BruggeOostende AV
Over de uro-genitale anatomie van de vrouw en incontinentie
Dr. Jo Ampe, uroloog, het Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen

De Vlaamse Vereniging voor Urologie Verpleegkundigen en aanverwante zorgverleners

11 juni 2020

Inschrijven voor een halve
dag kan tegen 25 Euro per
dagdeel, lunch inbegrepen.
Bij aanwezigheid voor een
halve dag vragen wij u te
vermelden of u in de voormiddag of in de namiddag
zult aanwezig zijn.

Programma in de namiddag (13u tot 17u)
Nieuwe hulpmiddelen in de behandeling van incontinentie.
Sprekers van diverse firma’s
De endo-urologische behandeling van nierstenen.
Dr. Christophe Ghysel, uroloog, het Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen
Urineweginfecties: de diagnose en de behandeling anno 2020.
Dr. Nicolas Delvaux, arts, Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde
Overactiviteit van de blaas en het gebruik van Botox: de techniek en de resultaten
Prof. Dr. Frank Van der Aa, uroloog, UZ Leuven

Het programma van het vierde 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 11 juni 2020 te mogen verwelkomen in De Valkaart,
Albrecht Rodenbachstraat 42 te 8020 Oostkamp en we verwijzen u
voor verdere info graag naar de Facebookpagina van de VVUVZ:
www.facebook.com/vvuvz

