
ZORGPAD
PROSTAATKANKER

ZATERDAG 22 SEPTEMBER 

EEN TRANSMURAAL ZORGPAD 
VOOR GELOKALISEERD PROSTAAT -
KANKER: DE KRACHT VAN CO-CREATIE
Dr. B. Mortelmans organiseert samen met Professor Dr. D. De Ridder, 
Professor S. Joniau, Professor W. Everaerts en het Vesaliusnetwerk 
een consensus symposium i.v.m. de niet-gemetastaseerde prostaatkanker.

Het Vesalius Oncologisch netwerk nodigt u graag uit op het consensus symposium 'Een transmuraal
zorgpad voor gelokaliseerd prostaatkanker: de kracht van co-creatie'. Het symposium wordt geleid en
gemodereerd door de professoren Steven Joniau, Wouter Everaerts, Dirk De Ridder en dokter Bruno
Mortelmans en ondersteund door interactieve video-sessies van de hand van Dr. Bruno Mortelmans.
Het voorgestelde transmurale zorgpad werd opgesteld door de dienst urologie van het UZ Leuven 
en nadien verder besproken en aangepast door een werkgroep van urologen, radiotherapeuten,
huisartsen, prostaatverpleegkundigen en patiënten uit de regio Tienen, Leuven, Diest, Vilvoorde,
Mechelen, Bonheiden en Lier, behorend tot het Vesalius Oncologisch netwerk. Het unieke aan dit
symposium is dat alle betrokkenen - specialisten, huisartsen, prostaatverpleegkundigen en patiënten -
in één forum samengebracht worden.

Met ondersteuning van het De Wever-fonds
Accreditatie voor het Symposium werd aangevraagd in de categorie economie en ethiek (18013157)

PROGRAMMA

Het symposiumis gratis, maar vooraf online inschrijven is verplichtVia zorgpadprostaatkanker@kuleuven.be ontvangt u de link naar het registratieformulier

8u30: Ontvangst

9u-10u30: Zorgpad i.v.m.:
• Het bos en de bomen in PSA land
• Diagnosestelling
• Actieve opvolging

10u30-11u: Koffiepauze

11u- 12u30: Zorgpad i.v.m:
• Intermediair risico prostaatkanker
• Hoog risico prostaatkanker
• Opvolgingsschema

12u30-13u30: Lunch



LOCATIE

UZ LEUVEN – CAMPUS GASTHUISBERG,
HERESTRAAT 49 - ONDERWIJS EN NAVORSING 1

PARKING WORDT VOOR U VOORZIEN OP PARKING ONDERWIJS EN NAVORSING

Er wordt gratis parkeergelegenheid voorzien op Parking Onderwijs en Navorsing (voormalig
Parking De Villa). Let op, dit is niet de algemene parking voor bezoekers aan het ziekenhuis,
maar een aparte parking op Campus Gasthuisberg. De parking zal aangegeven staan.
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E314 – vanaf Brussel
Komt u via de snelweg vanaf Brussel?
Neem dan afrit 16 - campus Gasthuisberg.

E314 – vanaf Aarschot
Komende van Aarschot (en verder) neemt u
bij voorkeur afrit 17 of 18. Rijd vervolgens
naar de Leuvense ring (R23).
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https://www.kuleuven.be/register/symposium-zorgplan-prostaatkanker/step1

