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UITNODIGING NASCHOLING

ZORG VOOR
DE BEKKENBODEM
MULTIDISCIPLINAIRE
CASUÏSTIEKBESPREKING
Kies een bijeenkomst bij u in de buurt!
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag

11.06.2019	 Van	der	Valk	Eindhoven
13.06.2019	 Van	der	Valk	Amsterdam
18.06.2019	 Van	der	Valk	Nijmegen
25.06.2019	 Van	der	Valk	Nootdorp



GEACHTE COLLEGA,
Voor het vierde jaar op rij organiseren we in samenwerking met de Werkgroep Functionele en 
Reconstructieve Urologie de multidisciplinaire nascholingsreeks “Zorg voor de Bekkenbodem”. 

Patiënten met verschillende klachten presenteren zich na verwijzing door de huisarts 
regelmatig op een multidisciplinair spreekuur waar een team van urologen, gynaecologen, 
bekkenfysiotherapeuten en vaak ook MDL-artsen, chirurgen, psychologen en seksuologen 
zitting heeft. Uiteraard is het voor elk van deze professionals onmogelijk geheel op de hoogte 
te zijn van alle diagnostische en therapeutische mogelijkheden die beschikbaar zijn. Deze 
bijscholing biedt u de mogelijkheid uw kennis op te frissen dan wel verder uit te breiden.

Dit jaar nemen we u mee door het hele palet van bekkenbodemklachten aan de hand van 
een uitgebreide patiëntcasus. We volgen Mevrouw Kommer vanaf haar eerste bezoek 
aan de huisarts tot aan behandeling door een multidisciplinair team. Hierbij komen alle 
aspecten en behandelingen aan de orde: urineweginfecties, klachten van een prolaps en 
stressincontinentie, OAB, inzet en pitfalls van medicatie, Percutane Nerve  Stimulatation 
(PTNS) maar ook de zeer invaliderende klachten van fecale incontinentie.

Deze avond biedt u een unieke mogelijkheid om uw ervaring met collega’s binnen en buiten 
uw praktijk uit te wisselen. Op elk van de vier beschikbare locaties zal een enthousiast team 
van deskundigen de presentaties geven.

Wij hopen op uw deelname op een van de locaties in den lande.

Met een hartelijke groet,

Dr. Pieter Groenendijk Drs. Maxime Kummeling
Uroloog, HMC Den Haag Uroloog, HMC Den Haag



PROGRAMMA
17.45 uur Ontvangst - inloopbuffet

18.30 uur Opening en toelichting op programma en leerdoelen

18.35 uur Resisterende UWI’s, BB-therapie, stressincontinentie, OAB

  Via zorgdomein komt de 57-jarige mevrouw Kommer  

op verwijzing van huisarts bij de uroloog.

20.00 uur Pauze

20.30 uur Prolaps, fecale incontinentie, bulking agents, seksualiteit

  Mevrouw Kommer meldt zich na een aantal jaar, zij is inmiddels 62,  

opnieuw op het spreekuur.

22.15 uur Afsluiting en samenvatting

          PROLAPS

      BB-THERAPIE

          FECAAL

        BANDJES

             SEX

             UWI



ALGEMENE INFORMATIE
Datum Locatie Regionale moderator

11-06-2019 Van der Valk Eindhoven Prof. dr. Gommert van Koeveringe, uroloog,  
Maastricht UMC+

13-06-2019 Van der Valk Amsterdam Prof. dr. Jan-Paul Roovers, uro-gynaecoloog,  
Bergman Clinics Vrouwenzorg, Amsterdam

18-06-2019 Van der Valk Nijmegen Dr. John Heesakkers, uroloog,  
UMC St Radboud, Nijmegen

25-06-2019 Van der Valk Nootdorp Dr. Pieter Groenendijk, uroloog,  
Haaglanden MC, Den Haag

Voor wie?
Gynaecologen (i.o.), urologen (i.o.), uro-gynaecologen, verpleegkundig specialisten en physician 
assistants urologie en gynaecologie met voorschrijfbevoegdheid.

Accreditatie
Voor deze nascholing wordt voor 3 uur accreditatie aangevraagd bij de NVU, NVOG, NAPA en VSR.

Inschrijven
U kunt zich digitaal inschrijven op www.marktwo.nl

Kosten
U kunt kosteloos aan deze nascholing deelnemen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met organisatiebureau Mark Two Academy, 
Inge Kleiss, projectmanager | ikleiss@marktwo.nl | 033-4345730

Deze nascholing is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep Functionele en  
Reconstructieve Urologie en door een financiële bijdrage van de firma Astellas Pharma.

NL/BET/0319/0013


