
uitnodiging

Huisarts en uroloog:  
Hoe doen we dat? Zó doen we dat!

Symposium voor huisartsen

Woensdag 7 maart 2012

deelname
Bijgaand treft u een antwoordkaart aan. We verzoeken u de antwoordkaart  
uiterlijk 2 maart 2012 terug te sturen. U kunt zich ook aanmelden per  
e-mail: huisarts@antoniusziekenhuis.nl. 
U ontvangt een bevestiging per e-mail.

Deelname aan het symposium is gratis.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marieke Verlaat, beleidsadviseur/
contactpersoon eerste lijn, via telefoon 06 - 23 15 17 13.

Accreditatie
Voor dit symposium is 2 uur accreditatie aangevraagd door de WDH Noord 
West Utrecht en geldt voor alle deelnemende huisartsen uit de regio van de 
WDH Midden Nederland.

Locatie
St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein
Antonius Academie, F1 (eerste etage)

Openbaar vervoer vanaf Centraal Station Utrecht:
•	 Sneltram	richting	IJsselstein,	halte	St.	Antonius	Ziekenhuis.	U	stapt	uit	

voor de hoofdingang.
•	 Sneltram	richting	Nieuwegein	Zuid.	U	stapt	uit	bij	de	halte	‘Nieuwegein	

Stadscentrum’.
•	 Meerdere	buslijnen	richting	‘Nieuwegein	Stadscentrum’.	U	stapt	uit	bij	

deze halte.
Het ziekenhuis ligt op ongeveer 500 meter lopen vanaf deze halte (via de 
voetgangerstunnel).

U kunt parkeren in de parkeergarage. Als u in het bezit bent van een  
parkeerkaart van het St. Antonius Ziekenhuis, dan verzoeken we u deze mee 
te nemen. Uitrijkaarten worden verstrekt. 



Huisarts en uroloog: 

Hoe doen we dat? Zó doen we dat! 

      En

de urologen die concentratie en differentiatie al in de praktijk hebben gebracht, die 
werkzaam zijn in het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis en het Zuwe  
Hofpoort Ziekenhuis en met elkaar de Urologen Vennootschap Centraal Nederland  
vormen

ontMoEtEn elkaar op 7 maart aanstaande in het St. Antonius Ziekenhuis.

In de ONTMOETING beginnen we om 18.30 uur met koffie en wat lekkers.
Na de opening om 19.00 uur hebben we het, telkens in kleine groepen, met elkaar 
over:

Heamaturie, Plasklachten (BPH), Verhoogd PSA 
Wat u ziet en doet in de eerste lijn. Wat er gebeurt in de tweede lijn en welke be-
handelmogelijkheden er beschikbaar zijn. En wat u kunt verwachten na afloop van 
die behandelingen.  

Uw vragen uit de praktijk
De ervaring leert dat er van alles te vragen valt: hét moment om aan de orde te 
stellen wat u altijd al had willen weten.

Rond 21.15 uur wordt de ONTMOETING afgesloten met een glaasje en een hapje. 

Natuurlijk laten we u op deze avond kennis maken met de nieuwste behandeling 
die in het St. Antonius Ziekenhuis aangeboden kan worden: urologische chirurgie 
met de Da Vinci Robot.

Wij hopen u deze avond te mogen ontmoeten en zien uw aanmelding graag tege-
moet.
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