
Utrechtse refereeravond 
Urologie

st. antonius Ziekenhuis locatie Nieuwegein

9 oktober 2012 om 19.30 uur

route: bij hoofdingang wordt de route

aangegeven met bordjes

Parkeermogelijkheden: ruim aanwezig.

gratis parkeren via bij vertrek uitgedeelde

parkeerkaart



Programma
18.30  uur Indonesisch buffet

19.30 uur Welkom (P.L.M. Vijverberg)

19.30 uur Slachtoffers van seksueel misbruik in de urologische 

praktijk: veel ideeën, een handvol artikelen.

 Jack Beck

20.00 uur Behandeling en resultaten van niertumoren met ingroei 

in de vena cava

 Jaap Poerink, ANIOS urologie

20.15 uur Follow-up na nefrectomie voor niercelcarcinoom, een  

retrospectieve studie naar de detectie van het recidief

 Tim van Oostenbrugge, semi-arts/keuze co-assistent 

urologie

20.35 uur Secundaire maligniteiten bij seminoma testis stadium 1   

behandeld met adjuvante radiotherapie

 Raoul Richardson, AIOS urologie 

20.55 uur Discusie

 Borrel

Deze avond wordt financieel ondersteund door Astellas Pharma Nederland.

Het bijwonen van deze avond levert 2 accreditatiepunten op van de Nederlandse 

Vereniging voor Urologie.

vergaderruimte: 

collegezaal cardiologie, eerste verdieping 

st. antonius Ziekenhuis nieuwegein

Beste collegae,

Hierbij nodigen wij u van harte uit op onze refereeravond dinsdag  
9 oktober a.s. Op de agenda staan uiteenlopende onderwerpen:

Jack Beck is bezig met de afronding van zijn proefschrift. Hij bespreekt 
met ons een onderwerp getiteld “Slachtoffers van seksueel misbruik in  
de urologische praktijk.
Er is weinig bekend over slachtoffers van seksueel misbruik in 
de urologische praktijk. Wat is de prevalentie? Zijn er specifieke 
klachtenpatronen? De spaarzame literatuur over dit onderwerp wordt 
besproken.

Jaap Poerink onderzocht de behandeling en resultaten van niertumoren 
met ingroei in de vena cava.

Tim van Oostenbruggen deed bij ons zijn keuze coschap urologie en 
verrichtte onderzoek naar de waarde van follow-up na behandeling 
niertumoren.

Raoul Richardson bespreekt het onderwerp “Secundaire maligniteiten na 
adjuvante radiotherapie bij seminoma testis stadium 1 tumoren”.

Voorafgaande aan het wetenschappelijk programma kunt u genieten van 
een Indonesisch buffet.
Na afloop is er een hapje en drankje.

We hopen op uw komst op 9 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,
namens de Urologen Vennootschap Centraal Nederland

Peter Vijverberg


