
Symposium urologie 

Doelgroep: Het symposium is primair bedoeld voor huisartsen en  
verpleeghuisartsen, maar staat ook open voor andere betrokken 
professionals.

Accreditatie:  Bij het WDH is accreditatie aangevraagd (2 uur).

Kosten: Aan het symposium zijn geen kosten verbonden.

Locatie:  Diakonessenhuis Zeist

 Prof. Lorentzlaan 76

 3707 HL  Zeist

Inschrijving: U kunt zich inschrijven tot en met 19 mei 2011 door een mail te 
sturen naar: symposium@diakhuis.nl 

 Onder vermelding van: 
‘Deelname symposium Urologie 26 mei 2011’ + naam/praktijk en 
BIG-nummer.

 U ontvangt een bevestiging per e-mail.

Informatie: Afdeling Opleiden en Ontwikkelen  
telefoonnummer: (088) 2506172

Symposium
’Stenen en stralen’
Nieuwe technieken en behandelingen 
binnen de Urologie

Donderdag 26 mei 2011
18.00 tot 21.30 uur
Diakonessenhuis Zeist



Programma 

18.00 – 19.00 Ontvangst en registratie, warm en koud buffet

19.00 – 19.05 Welkom en inleiding
 David Colnot, voorzitter stafbestuur Diakonessenhuis

19.05 – 19.25 Gebruik van Laser bij de behandeling van de vergrote prostaat
 Ipe Hoekstra

19.25 – 19.45 Laserbehandelingen van urolithiasis 
Roan Spermon

19.45 – 20.00 Presentatie over de nieuwe samenwerkingsvorm tussen urologen  
van Diakonessenhuis Utrecht/Zeist, St. Antonius ziekenhuis  
Nieuwegein/Utrecht en Zuwe Hofpoort ziekenhuis Woerden  
(Urologen Vennootschap Centraal Nederland)

 Karel Gisolf

20.00 – 20.30 Koffie, diverse presentaties in stands

20.35 – 20.55 Ontwikkelingen in de behandeling van stressincontinentie
 Karin van Dalen 

20.55 – 21.15 Percutane behandeling van urolithiasis
 Aart van Rhijn

21.15 Afsluiting, borrel

Accreditatie voor 2 uur is aangevraagd bij de WDH Midden Nederland

Geachte collega,

Graag nodigen wij u op deze namiddag en avond uit voor een kijkje achter de schermen 
van de Urologie in het Diakonessenhuis.

Gebruik van de laser bij de behandeling van de vergrote prostaat is al even in opmars. 
Gebruik van de thuliumlaser in Nederland is vrij nieuw. In het Diakonessenhuis wordt 
deze behandeling sinds 2010 uitgevoerd. Wij nemen u graag mee in deze behandeling 
en laten u de resultaten zien. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om de apparatuur zelf  
te bekijken. 

Ook in de steenbehandeling is het gebruik van laser niet meer weg te denken. 
Tegenwoordig kunnen we in het Diakonessenhuis met een lange, flexibele scoop en  
het gebruik van laser veel stenen verwijderen. En natuurlijk kunnen stenen uit het  
nierbekken verwijderd worden via een percutane benadering: een ingreep waar veel  
expertise in is opgebouwd door de urologen in het Diakonessenhuis. Sinds enige tijd 
wordt voor complexe stenen een gecombineerde behandeling van percutane  
benadering en ureterorenoscopie uitgevoerd met goede resultaten. We laten u graag  
de resultaten van deze geavanceerde ontwikkelingen in de steenchirurgie zien. 

Daarnaast is er aandacht voor de behandeling van (stress)incontinentie, een regelmatig 
voorkomend probleem in uw praktijk. We gaan graag met u in discussie over de pro’s  
en contra’s van de verschillende behandelmogelijkheden en de resultaten daarvan. 

Tenslotte kan het u niet zijn ontgaan dat er veel in beweging is rondom de ziekenhuis- 
zorg in ons land. ‘Concentratie en differentiatie’ zijn termen die we met grote regelmaat 
voorbij zien komen. Anticiperend hierop zijn de urologen uit het Diakonessenhuis een 
nauwe samenwerking aangegaan met de urologen uit het St. Antonius Ziekenhuis  
Nieuwegein/Utrecht en het Zuwe Hofpoort ziekenhuis in Woerden. We laten u graag 
zien welke voordelen dat voor u en uw patiënt oplevert voor wat betreft de urologische 
behandelingen.

We hopen u te mogen begroeten!

Namens alle urologen uit het Diakonessenhuis en de Urologen Vennootschap  
Centraal Nederland, 

Ipe Hoekstra,
Uroloog 

Namens de huisartsen WDH Midden-Nederland,

Mura Franssens,
Huisarts


