POST ICS & IUGA
CONGRES 2019
Donderdagavond 3 oktober 2019
Locatie van der Valk hotel Utrecht

Beste collega,
De werkgroep Functionele Urologie (NVU) en de werkgroep Bekkenbodem (NVOG) organiseren op 3 oktober 2019 het

POST ICS & IUGA CONGRES 2019

Op het Post ICS & IUGA congres heeft u een unieke mogelijkheid om van
twee wereldcongressen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied
van functionele urologie en uro-gynaecologie te vernemen: het IUGA
congres in Nashville en het ICS congres in Gothenburg.
De hoogtepunten van de ICS en IUGA worden door vijf sprekers
verzameld en op een rij gezet. Zij zullen ingaan op de gepresenteerde
nieuwe ontwikkelingen en welke implicaties deze kunnen hebben voor
de dagelijkse praktijk. Na de presentatie is er ruimte voor interactie met
de sprekers. In één avond bent u weer helemaal bij over al het nieuws op
uro-gynaecologisch gebied.
Dit congres is bedoeld voor urologen, gynaecologen, assistenten in
opleiding, physician assistants en verpleegkundig specialisten.
U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit congres.
Hartelijke groeten,

Dr. John Heesakkers, uroloog
Dr. Viviane Dietz, gynaecoloog

Programma
18.00

Registratie en ontvangst (inclusief buffet)

19.00
		

Opening sessie 1
Voorzitter: Viviane Dietz

19.05
		

Stress incontinentie
Sanne van Leijsen

19.30
		

OAB
Janneke van Uhm

19.55
		

POP
Marinus van der Ploeg

20.20

Pauze

20.35
		

Opening sessie 2
Voorzitter: John Heesakkers

20.40
		

Neurogene blaas & transitie
Laetitia de Kort

21.05
		

Standpunt midurethrale tapes in 2019
Steven Schraffordt Koops

21.30

Afsluiting

Informatie
Doelgroepen
Dit congres is bedoeld voor urologen, gynaecologen, assistenten in opleiding,
physician assistants en verpleegkundig specialisten. Disciplines zonder voorschrijfbevoegdheid kunnen vanwege de betreffende regelgeving niet worden toegelaten.
Datum en locatie
Het congres wordt gehouden op donderdag 3 oktober 2019 in het van der Valk hotel
Utrecht.
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de:
• Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
• Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
• Verpleegkunde Specialisten Register (VSR)
• Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
Sponsor
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Astellas Pharma B.V.
Inschrijven
• U kunt inschrijven via www.radboudumc.nl/posticsiuga
• Aan de deelnemers wordt na afloop via e-mail een digitaal certificaat toegezonden.
Contact
Radboudumc Health Academy
Ditha Gijsbers-van Rinsum, projectmedewerker
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
T (06) 21 16 98 26
E events.rha@radboudumc.nl
www.radboudumc.nl/posticsiuga
Uw gegevens zijn afkomstig van IQVIA. Voor meer informatie of indien u er geen prijs op stelt in
de toekomst mailingen van Astellas te ontvangen, kunt u contact opnemen met IQVIA via
nl.onekey@iqvia.com of via telefoonnummer 035 – 69 55 355.
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