PROSTAATinfo-ZOOM

Woensdag 20 januari 2021 vanaf 17:45
https://us02web.zoom.us/j/9212308719?pwd=SVZmSVhlcGZ3c2FNZEhzUm5Sa1grUT09

Prostaat en incontinentie
“Wij Ook” nodigt jullie graag uit op een PROSTAATinfo-ZOOM tijdens dewelke urinaire
incontinentie ten gevolge van prostaatpathologie wordt besproken.
Programma
Moderator: Dr. B. Mortelmans
- Inleiding: Dhr. A. Deschamps, voorzitter "Wij Ook “
- Professor Dr. F. Van Der Aa: Prostaatkanker en urinaire incontinentie.
- Ervaring van een patiënt, praktische tips: Dhr. F. Luyts.
- Vragen.
Inloggen via ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/9212308719?pwd=SVZmSVhlcGZ3c2FNZEhzUm5Sa1grUT09
U kunt inloggen vanaf 17.45 uur,
de info-avond start om 18 uur en eindigt rond 19.30 uur

Bent U nog niet vertrouwd met ZOOM-vergaderingen dan kunt u eens naar het volgende
filmpje kijken, of neem contact op met Anja. Zij zal je zeker helpen.

https://www.youtube.com/watch?v=2yA00-B2FXk

De deelname is gratis maar graag 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.
Vrijheidstraat 32 bus 13 - 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-ZOOM is een initiatief van de prostaatpatiëntenvereniging “Wij Ook België vzw”
Iedereen die interesse heeft voor prostaataandoeningen is welkom, ook nabestaanden. Na elke uiteenzetting is er
tijd om vragen te stellen aan de sprekers. Vragen over persoonlijke aangelegenheden worden niet beantwoord.

VU Luc Dewilde p/a Vrijheidstraat 32 bus 13. 2000 Antwerpen

