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Beste leden,
Na een heerlijk warme zomer komt het najaarssymposium met onze ALV er
weer aan. In deze nieuwsbrief informatie over het programma, het aanmelden
en interessante data voor symposia en congressen van dit jaar. Tevens doen wij
een oproep voor nieuwe bestuursleden.
Het najaarssymposium
Zoals al eerder aangekondigd zal op 10 oktober vanaf 14:30 uur het
najaarssymposium van de WBB gehouden worden in het van der Valk hotel
Houten. Deze keer wordt het symposium afgesloten met een debat en daarna
een diner. In de bijlage vindt u het (voorlopig) programma.
De keuze voor veel aandacht voor prolapsbehandeling met of zonder mesh
komt voort uit het feit dat steeds meer vaginale mesh producten van de markt
worden gehaald. Daarbij wordt mesh in een toenemend aantal landen (deels)
verboden. De inspectie en de patiëntenvereniging volgen dit op de voet en het
bestuur wordt hier met regelmaat over bevraagd. De buitenwereld wil
maximale transparantie over wie volgens ons in aanmerking komen voor een
behandeling met mesh, waar in Nederland dit gedaan wordt en hoe onze
follow up is. Dit is een van de redenen waarom de mesh-nota herschreven is.
De conceptnota zal u 2 weken voor de ALV worden toegestuurd zodat u deze
kan lezen en u mee kan discussiëren over de inhoud op 10 oktober. Het doel
van het bestuur van de WBB is om kwaliteit te verhogen en transparantie te

creëren voor ons als beroepsgroep en voor de buitenwereld waaronder onze
patiënten. Wij hopen op een grote opkomst en een constructief debat.
Binnenkort ontvangt u via een aparte mail de link om u eenvoudig aan te
melden voor de ALV, het symposium en het diner. Het wetenschappelijk
onderdeel, dat voorgaande jaren na het programma plaats vond, is nu op
verzoek van de ALV in het programma verweven.
Nieuwe bestuursleden Werkgroep Bekkenbodem
In oktober zullen Erica Janszen en Viviane Dietz uit het bestuur treden. Dit
betekent dat het bestuur graag nieuwe enthousiaste collega’s wil verwelkomen
die zich de komende jaren in willen zetten voor de Werkgroep Bekkenbodem.
Interesse? Aarzel dan niet en schrijf een korte motivatiebrief. Graag met CV
sturen vóór 12 september 2019 naar werkgroepbekkenbodem@hotmail.com

Programma urogynaecologie 2019:
3-6 september ICS Gotenborg
21-28 september IUGA Nashville
3 oktober Post ICS Avondsymposium van der Valk Utrecht: zie folder in bijlage
https://www.radboudumc.nl/onderwijs/events/alle-events/10169-post-ics-iuga-congres-2019

10 oktober Najaarssymposium en ALV van der Valk Houten
10-11 oktober SGS/AUB Wenen: zie folder in bijlage
16-18 oktober EUGA Tel Aviv
Alvast belangrijke data 2020
5 maart Voorjaarssymposium vanaf 14:30 uur van de Valk Houten
23-27 juni IUGA 2020 Den Haag

Namens het bestuur
Ingrid de Heus, secretariaat Werkgroep Bekkenbodem
Viviane Dietz, Secretaris Werkgroep Bekkenbodem

