Urologie Verpleegkundigen

urologie

Tussen
de oren
Blaas en brein in synergie

LOCATIE CineMec Nijmegen
Willem van Arenbergstr. 4 - 6515 AT Nijmegen

Beste symposium deelnemer,
Wij zijn blij om jou te mogen verwelkomen op het
symposium TUSSEN DE OREN? - Blaas en brein in synergie.
We hopen dat je vandaag gaat genieten van het
inspirerende programma waarbij nieuwe kennis en
inzichten over de bijzondere samenwerking tussen brein
en blaas aan bod komen.
Vergeet ook zeker niet een bezoekje te brengen aan onze
sponsoren. De programmatijden en locaties staan op de
achterzijde van deze kaart. Mocht je vragen of hulp nodig
hebben, dan staan de symposium medewerkers
natuurlijk voor je klaar. Wij wensen je een leerzame en
gezellige dag toe en hopelijk tot volgend jaar!
Met vriendelijke groet,
De symposium commissie V&VN Urologie Verpleegkundigen

Met dank aan al onze sponsoren!
www.urologiesymposium.nl

organisatie
Patricia Slappendel
Mariëtte Benneheij
José Theunissen
Kim Donachie
Annieke Sierag-Brons
Mieke van Doesburg
Suzanne Benneheij

VRAGEN?
Voor vragen of opmerkingen
kun je contact opnemen met:
Mariëtte Benneheij
06-52012829
adjet.benneheij@home.nl

Ochtendprogramma

Urologie Verpleegkundigen

locatie  zaal 5

08.15 - 09.15 Ontvangst met koffie en thee, inschrijven en mogelijkheid tot standbezoek sponsoren
09.00 - 09.20 Ledenvergadering o.l.v. bestuur
09.20 - 09.30 Welkomstwoord door dagvoorzitter Kim Donachie
09.30 - 10.00 Expertisegebied urologie verpleegkundige door Nellie Kolk, adviseur verenigingszaken V&VN
10.00 - 10.45 Implantatie neuro modulatie door Dennis Oerlemans, uroloog
10.45 - 11.15

Met “Ik geef u onze folder mee” heeft 1 op de 10 nòg geen idee
door Florine Schlatmann, arts-assistent urologie

11.15 - 11.45

standbezoek sponsoren en theepauze locatie  foyer begane grond

11.45 - 12.15 Verhaal door ervaringsdeskundige
12.15 - 13.00 Neuro-urologie door Bertil Blok, uroloog E rasmus MC
13.00 - 14.00

standbezoek sponsoren en lunch locatie  foyer begane grond

middagprogramma

locatie  zaal 4, 5 en 8

14.00 - 14.45 Ronde 1

1
2

Het blaaspijn syndroom door Ria Pothoven, verpleegkundige

 zaal 5

Uro-dynamica door Frank Martens, uroloog

 zaal 4

14.45 - 15.30 Ronde 2

15.30 - 16.00

Bekkenbodem problematiek, incontinentie & verzakking
door Manon Kerkhof, gynaecoloog

 zaal 5

Optimale pijnbestrijding binnen de urologie door Sylvia Verhage,
verpleegkundig specialist oncologie en palliatieve zorg

 zaal 4

standbezoek sponsoren en theepauze locatie  foyer begane grond

16.00 - 16.45 Ronde 3

3

16.45 - 17.15

PTNS beter dan PTNS (schwa-medico) door Wout Koekkoek, arts

 zaal 8

Bekkenbodem fysiotherapie door Marian Rombouts, fysiotherapeut

 zaal 5

1ste verd.

Afsluiting en Borrel locatie  foyer begane grond

Ochtendprogramma

5

4
middagprogramma

zaal 5

zaal 4 en 5

PTNS

(middag)

zaal 8 - eerste verdieping

8

INGANG ZAAL 8

