Take care

take part

urologie
Together
Ben jij erbij op 4 november?
Boeiende en actuele
onderwerpen zoals o.a.

Incidenten in de media
hoe ga je er mee om?

Recente innovaties
op het gebied van
prostaatkanker minimaal
invasieve behandeling

Urologie Verpleegkundigen

De sleutel tot succes
Samen (TOGETHER) is dit jaar ons sleutelwoord. Samen verzorgen, samen deelnemen, samenwerken, samen actie ondernemen. De belangrijkste basis voor het goed functioneren van de
verpleegkundige op de werkvloer is samenwerking. Samenwerking met collega’s, de wijkverpleegkundige, ok assistenten,
de patiënt en zijn naasten. Kortom een goede cohesie vormt
de basis voor de beste behandeling van de patiënt.

trends

In de praktijk
De zorg is echter een voortdurend veranderende sector.
Trends en innovaties hebben invloed op het handelen van de
verpleegkundigen maar ook op de kennisontwikkeling en zelfredzaamheid van de patiënt. Dit vraagt van de verpleegkundige dat zij zich aanpast en hierop inspeelt. De patiënt verandert
en de verpleegkundige verandert mee, zij wordt de regisseur
in het behandelproces. Alleen door een goede samenwerking
van alle betrokken partijen kan het behandelproces op rolletjes lopen…

ontwikkelingen

Symposium 2016
Als Vereniging van Urologie Verpleegkundigen zijn wij ons hier
zeer van bewust. Innoveren en veranderen betekent leren en
dat kan alleen door samenwerken en participeren.
Wij vinden het belangrijk om hierop in te spelen tijdens ons
jaarlijks symposium en samen richting te geven aan deze
nieuwe rol. Met interessante, actuele onderwerpen, waar de
deelnemers met elkaar en met de sprekers, kennis delen en
uitwisselen, maar vooral ook; samen zijn!

workshops

uitstekend verzorgd

Informatie en inschrijven

Ga zelf aan de slag bij de

Meer informatie vind je op: ww.urologiesymposium.nl

een nieuwe locatie

URS training, steen laseren,
uitleg materialen en innovaties

Alle ins en outs van de

laparoscopische cystectomie

samen met een

ervaringsdeskundige

vrijdag

Sponsoren

4

november
8.15 uur ontvangst
9.00 uur ledenvergadering
9.50 uur start programma

Wij hopen jou en je collega’s te mogen verwelkomen in het CineMec
te Nijmegen op vrijdag 4 november 2016.

Met vriendelijke groet,
namens de symposium commissie
José Theunissen, Kim Donachie, Mariëtte Benneheij,
Patricia Slappendel, Annieke Sierag-Brons en Greet Lukassen
Gastorganisatoren Kim van der Heijden en Maartje Willems

Zorgpad prostaatkanker

Groepskorting voor niet leden!
Bij aanmelding van 5 of meer personen
uit hetzelfde ziekenhuis die GEEN lid zijn van
Urologie of Continentie Vereniging geldt een
groepskorting van €10,- per persoon.
Via het inschrijfformulier op de website kun je deze optie aanvinken.

www.urologiesymposium.nl

Laparoscopische cystectomie
Flexibele scopen: desinfectie of sterilisatie
‘Incidenten in de media’, hoe ga je er mee om?
Blaasspoelingen bij blaaskanker
Psychologische zorg bij kanker
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steenworkshop met o.a.

