
PROSTAATinfo-Avond 

Prostaatkanker, chirurgie en bestraling bij 
hoog risico en lokaal gevorderde kanker. 

16 mei 2022 
 

Programma: 
• 17:00 Welkom door de moderator (Dr. Erik Briers) 
• 17:05 Dr. Sven Van de Velde – Behandeling met chirurgie 
• 17:35 Prof. Piet Dirix – Behandeling met bestraling 
• 18:05 Pauze met koffie en een koekje 
• 18:20 Experimentele behandelingen zoals HIFU (Allen) 
• 18:30 Vragen 
• 19:00 Slot van de PROSTAATinfo-Avond 

 
Deze PROSTAATinfo-Avond wordt “hybride” georganiseerd. De voordrachten hebben plaats in het 

Maagdenhuis, Lange Gasthuisstraat 33 te 2000 Antwerpen maar deelnemers kunnen ook van thuis via 
ZOOM de PROSTAATinfo-Avond volgen. 

 
Inloggen via ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/9212308719?pwd=SVZmSVhlcGZ3c2FNZEhzUm5Sa1grUT09 
 

U kunt via Zoom inloggen vanaf 16.45 uur - U bent welkom in de zaal vanaf 16.45 uur. 
 

De deelname is gratis maar verplicht inschrijven via e-mail: WIJ_OOK@HOTMAIL.COM of telefonisch op nummer 
03/645 94 44 van maandag t.e.m. donderdag in de voormiddag. 

Leopoldstraat 34 - 2000 Antwerpen 
 

“Wij Ook Belgium vzw” is een onafhankelijk ondersteuningsnetwerk voor mannen met prostaataandoeningen. 
Het doel van dit netwerk is de aandacht oproepen voor prostaataandoeningen bij het publiek en de problemen 
die ermee gepaard gaan.  
 

“Wij Ook Belgium” is een zelfhulporganisatie die beheerd en geleid wordt door prostaatpatiënten. Als lid wordt u 
opgenomen in deze vereniging van lotgenoten die ijveren voor een betere informatie, opleiding en optimale 
diagnose en behandeling van prostaatproblemen. Vergaderingen met experten worden ingericht om uw 
medische, emotionele en andere vragen te begrijpen. Deze voorlichting en uitwisseling van ervaring vervangt 
geen artsenconsultatie en bij medische problemen raadpleegt u steeds een arts. 
De vereniging wil de patiënten voldoende voorlichten om de noodzakelijke communicatie tussen arts en patiënt 
te vergemakkelijken waarin de patiënt erkend wordt als een volwaardige partner. 
 

Deze PROSTAATinfo-Avond is een initiatief van de prostaatpatiëntenvereniging “Wij Ook België vzw”. Iedereen 
die interesse heeft voor prostaataandoeningen is welkom, ook nabestaanden.  
 

“Alle deelnemers geven impliciet hun toelating om de vergadering op te nemen en ze eventueel weer te geven 
voor het grote publiek op de site van de Wij Ook Belgium vzw. De deelnemers zijn niet verplicht hun camera aan 
te zetten. Wij Ook Belgium vzw reserveert zich het recht om delen van de opname te wissen, als ze niet geschikt 
of interessant bevonden worden. Dat kan bijvoorbeeld wanneer er privacy rechten, copyright of commerciële 
belangen geschonden worden. Er is geen inspraak van de deelnemers voorzien.” 

https://us02web.zoom.us/j/9212308719?pwd=SVZmSVhlcGZ3c2FNZEhzUm5Sa1grUT09

