UITNODIGING
VOOR HUISARTSEN EN HUISARTSEN IN OPLEIDING

Tot op de Bekkenbodem
Praktische (uro)gynaecologische nascholing

Hands on! Praktisch oefenen van onderzoek op verschillende fantomen
Accreditatie is verleend voor 4 punten door KNMG, cluster 1

Geachte collega,
In Nederland vormen bekkenbodempoli’s een belangrijke schakel in de zorg voor
mensen met functionele klachten van de blaas en bekkenbodem.
In de top tien van ‘onderwerpen die een patiënt maar moeilijk ter sprake brengt’
scoort ‘incontinentie’ ongetwijfeld hoog. Daardoor komt u tijdens uw spreekuur ook
maar weinig patiënten tegen die dit probleem uit zichzelf aankaarten. Incontinentie
is echter een omvangrijk probleem. Naar schatting heeft 40% van de vrouwen wel
eens last van urineverlies; 6% van de vrouwen zelfs iedere dag. Voor sommigen van
hen is dit zelfs zo ingrijpend dat zij de deur niet meer uit durven.
Naast incontinentie worden patiënten gezien met terugkerende blaasontstekingen,
overactieve blaas, prolaps van darm/ blaas/ baarmoeder of met seksuele problemen
zoals pijn bij het vrijen. Ook gecombineerde problematiek komt voor.
Tijdens deze nascholing praat een docentenduo – een gynaecoloog en een uroloog
uit uw regio – u aan de hand van 4 patiëntencasussen bij over vaak voorkomende
bekkenbodemproblemen.
• Overactieve blaas
• Prolaps
• Stressincontinentie
• Gecombineerde bekkenbodemproblematiek
De casuïstiek is voorzien van diverse film- en videobeelden van onderzoek in een
bekkenbodemcentrum.
En daarna is het letterlijk: handen uit de mouwen. Met behulp van professionele fantomen
oefent u uitgebreid de vaardigheden die u nodig heeft om lichamelijk onderzoek uit te
voeren bij klachten die wijzen op een disfunctioneren van de bekkenbodem;
Aarzel niet en schrijf u in voor deze unieke nascholing die theorie combineert met een
forse dosis praktijk. Door de regionale opzet legt u tevens direct persoonlijk contact met
de zorgverleners naar wie u uw patiënten kunt verwijzen.
We zien uit naar uw komst en inbreng.
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Programma
Ontvangst en registratie
Welkom en toelichting op programma
Casuïstiek – 1 uur
• Overactieve blaas
• Stressincontinentie
Korte pauze
Vervolg casuïstiek – 1 uur
• Prolaps
• Gecombineerde problematiek
Buffet
Praktisch oefenen van onderzoek op verschillende fantomen – 1 uur en 30 minuten
Afsluiting – drankje en hapje

ALGEMENE INFORMATIE

Doelgroep

Deze praktische nascholing is bedoeld voor huisartsen en huisartsen in opleiding.

Data en locaties

Voor datum, tijden en locatie verwijzen wij naar de uitnodigingsbrief.

Accreditatie

Accreditatie is verleend voor 4 punten door KNMG, cluster 1.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via www.marktwo.nl, of u gebruikt het antwoordformulier.
Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. I.v.m. het oefenen op
de fantomen is het aantal deelnemers gemaximeerd.

Annuleren

Mocht u na aanmelding onverhoopt moeten annuleren, wilt u dat dan a.u.b.
schriftelijk doen? Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@marktwo.nl. Bij
annulering tot 2 weken voor de bijeenkomst brengen wij geen kosten in rekening. Bij
annulering binnen 2 weken voor de bijeenkomst bent u het volledige inschrijfbedrag
verschuldigd.

Kosten

De kosten voor deze bijeenkomst bedragen 50 euro. In dit bedrag zijn broodjesbuffet,
consumpties, en cursusmateriaal inbegrepen.

Meer informatie?

Voor meer informatie neemt u contact op met organisatiebureau Mark Two Academy,
Inge Kleiss. Tel: 033- 434 57 30 of e-mail: ikleiss@marktwo.nl.

De nascholing wordt financieel ondersteund door:

15-MIR-021

