
PROSTAATinfo-DAG
Zaterdag 26 oktober 2019 van 09u-14u
UZ-Gent Auditorium P8, C. Heymanslaan 10 te Gent 
09:00 Ontvangst met koffie
09:25 Verwelkoming

Mr. André Deschamps (Wij Ook) en Dr. Charles Van Praet (UZ Gent)
Sessie 1 – moderator: Dr. Caroline Verbaeys - Uroloog Dr. Erik Briers - Wij Ook
09:40 – 10:00: Gelocaliseerd prostaatcarcinoom behandelen anno 2019: een overzicht

Dr. Filip Ameye – Uroloog
10:00 – 10:20: Actieve opvolging

Dr. Siska Van Bruwaene - Uroloog
10:20 – 10:40: MRI ‘in bore’ prostaatbiopsie 

Dr. Pieter Devisschere - Radioloog 
10:40 – 11:00: Urinaire incontinentie na behandeling

Dr. Charles Van Praet - Uroloog

11:00 – 11:30   KOFFIEPAUZE

Sessie 2 – moderatoren: Prof. Sylvie Rottey - Oncoloog en Dr. Erik Briers - Wij Ook 
11:30 – 11:50: Lokale behandeling van gemetastaseerd prostaatcarcinoom 

Dr. Yannick Raskin - Uroloog
11:50 – 12:10: Revalideren onder hormonale therapie: beweging

Mevr. Anniek Bruggeman - Kinesitherapeute 
12:10 – 12:30: Patiëntgetuigenis

Mr. Rik Cuypers - Wij Ook
12:30 – 12:50: Voorstelling ‘Wij Ook’

Mr. André Deschamps - Voorzitter Wij Ook
12:50 – 13:00: Besluiten

13:00 – 14:00  LUNCH

De deelname is gratis (lunch inbegrepen) maar inschrijven (beperkt aantal  plaatsen) kan via e-mail:
WIJ_OOK@HOTMAIL.BE of telefonisch op nummer 03/6459444 van maandag t.e.m.donderdag in de voormiddag.

Bereikbaarheid: https://www.uzgent.be/nl/overuz/Bereikbaarheid/Paginas/default.aspx

VU Luc Dewilde p/a OntmoetingsCentrum Antwerpen  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-DAG is een jaarlijks initiatief van de prostaatpatiëntenvereniging “Wij Ook België vzw”

Iedereen die interesse heeft voor ziekten van de prostaat is welkom, ook nabestaanden. Na elke uiteenzetting is er
tijd om vragen te stellen aan de spreker, het is wel duidelijk dat deze vragen niet over een persoonlijke problematiek
kunnen gaan.


