Vergaderruimte:
Collegezaal Cardiologie, eerste verdieping
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Route: bij hoofdingang wordt de route
aangegeven met bordjes
Parkeermogelijkheden: ruim aanwezig.
Gratis parkeren via bij vertrek uitgedeelde
parkeerkaart

Utrechtse Refereeravond
Urologie
St. Antonius Ziekenhuis locatie Nieuwegein
6 december 2011 om 19.30 uur

Beste Collegae,
Hierbij nodigen wij u van harte uit op onze refereeravond dinsdag
6 december a.s. Op de agenda staan 3 zeer actuele onderwerpen:

Programma
18.30 uur

Indonesisch buffet

Ivo Schoots geeft een lezing over de mogelijkheden van de
multifunctionele MRI in de beeldvorming van de prostaat. Hij volgde
een stage in Nijmegen en heeft inmiddels deze techniek in ons
ziekenhuis geïntroduceerd.

19.30 uur

Welkom (P.L.M. Vijverberg)

Daarna wordt het probleem van de toenemende resistentie voor
Ciprofloxace besproken door Anneloes Vlek (AIOS Medische
Microbiologie) en Annebeth Ruiter, onze keuze co-assistent.
Zij stellen de vraag “Is Ciprofloxacine profylaxe bij prostaatbiopten
nog wel het aangewezen middel?”
Er volgt een overzicht van de huidige stand van zaken.
Het laatste deel van de avond staat in het teken van de cystectomie,
die steeds vaker laparoscopisch wordt verricht. Collega Laurent Fossion
uit het Maxima Medisch Centrum Veldhoven bespreekt de resultaten
van de open cystectomie versus de laparoscopische benadering in zijn
ziekenhuis.
Daarna geeft Mircea Onaca ons een overzicht van de oncologische
resultaten en complicaties behaald in ons eigen ziekenhuis met de
laparoscopische cystectomie.
Voorafgaande aan het wetenschappelijk programma kunt u genieten van
een Indonesisch buffet en na afloop kan nog eens geëvalueerd worden
onder het genot van een hapje en een drankje.
Wij hopen op uw komst op de 6e december.
Met vriendelijke groet,
namens de Urologen Vennootschap Centraal Nederland
Peter Vijverberg

19.30 uur
Multi-modality MRI van de prostaat.
	Introductie in Nieuwegein.
Dr. Ivo Schoots, fellow radioloog
Profylaxe bij prostaatbiopten: “Is Ciprofloxacine nog
steeds de keuze”.
Anneloes Vlek, AIOS Medische Microbiologie
Annebeth Ruiter, semi-arts/keuze co-assistent urologie
		
20.15 uur
Discussie
Koffie
20.00 uur

20.30 uur

Open versus laparoscopische cystectomie. Is er verschil?
Dr. Laurent Fossion, Maxima Medisch Centrum Veldhoven

20.50 uur

Laparoscopische cystectomie. Oncologische resultaten
en complicaties in het St. Antonius ziekenhuis
Mircea Onaca

21.10 uur

Discussie
Borrel

foto voorzijde: positionering trocars bij laparoscopische cystectomie.
Deze avond wordt financieel ondersteund door Astellas Pharma Nederland.
Het bijwonen van deze avond levert 2 accreditatiepunten op van de
Nederlandse Vereniging voor Urologie.

