
 
 

     
    

        
 

 
Wetenschappelijke bijeenkomst op 29 september: de Kliniek Sint-Jan mobiliseert zich voor de Urology Week! 

 
 
 

Brussel, 7 september 2018 
 
Geachte Confraters, 
 
De dienst Urologie neemt deel aan de “Urologyweek 2018”, een initiatief van de “European Association of Urology” 
(EAU). 
 
Voor deze gelegenheid mobiliseert de Kliniek Sint-Jan zich om het grote publiek en de huisartsen te sensibiliseren en 
te informeren m.b.t. de verschillende urologische pathologieën (nier-, prostaat- en blaaskanker, urine-incontinentie, 
nierstenen, erectiestoornissen enz.) en de voorgestelde behandelingen.  
 
We hebben het genoegen u te mogen uitnodigen op onze wetenschappelijke bijeenkomst die plaatsvindt op 
zaterdag 29 september van 8.30 tot 14.00 uur op onze site Kruidtuin. Op de keerzijde vindt u het gedetailleerde 
programma. Accreditatie (“Ethiek en economie”) wordt aangevraagd.  
 
Inschrijven kan via deze link: http://www.huisvoorgezondheid.be/urologyweek2018   
U kunt eveneens het secretariaat Urologie contacteren via dit e-mailadres: urologie@klstjan.be  
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
Dienst Urologie 

                                                     
 
Dr. Peter De Wil   Dr. Greet Swinnen   Dr. Sam Ward 
Diensthoofd Urologie   Uroloog     Uroloog 
 

 
 

Gebruik van uw gegevens 
 
Uw contactgegevens (naam, voornaam, thuisadres en e-mail) worden door de Kliniek Sint-Jan gebruikt om u in te lichten over belangrijke ontwikkelingen binnen het 
kader van de gezondheidszorg die wordt verstrekt en om uw medewerking of deelname te vragen voor bepaalde evenementen/projecten m.b.t. onze activiteiten.  
 
Uw gegevens worden bewaard in het kader van dit evenement en voor toekomstige evenementen. De termijn waarbinnen uw gegevens worden bewaard en gebruikt 
voor bovenvermelde doeleinden bedraagt maximum 30 jaar.  
 
Indien u van ons geen informatie meer wenst te ontvangen en uw gegevens wenst te verwijderen uit onze mailinglist, gelieve een e-mail te sturen naar pr@klstjan.be 
met als onderwerp: “Stop Mailing”. U kunt eveneens uw gegevens wijzigen of inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens door ons te contacteren via bovenvermeld e-
mailadres. 
 
Justine Lozina 
Data Protection Officer 
Kruidtuinlaan 32 
1000 Brussel 
E-mail : Privacy-dpo@clstjean.be  
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Urology Week: programma van de wetenschappelijke bijeenkomst op 29 september 
 

 8:30-9:00: Onthaal met koffie en versnaperingen 
 9:00-9:05: Introductie, Dr Kenneth Coenye, Medisch directeur 
 9:05-9:15: Speerpunten en nieuwigheden van de dienst urologie; toekomstige perspectieven, Dr Peter De 

Wil, Diensthoofd Urologie  
 9:15-9:30: Functionele urologie: mannelijke en vrouwelijke incontinentie anno 2018, Dr Greet Swinnen, 

Uroloog (NL) 
 9:30-9:45: Vaginale pijn, vaginisme, dyspareunie - pijn na bestraling. Multi- en pluridisciplinaire aanpak, 

Mevr. Alexandrine Close, Kinesitherapeute (FR) 
 9:45-10:15: Vrouwelijke seksuele dysfunctie: HSDD, ISD, « Tips and tricks » voor dagelijkse praktijk  

Mevr. Semiye Tas, Sexuoloog (NL) 
 10:15-10:30: Q&A  
 10:30-11:00: Koffiepauze en versnaperingen 
 11:00-11:30: Blaas, nier en prostaatkanker:  

- immunotherapie: indicatie en resultaten 
- de plaats van radium223 in de behandeling van prostaatkanker 
- optimale sequentie van behandeling: klassieke hormonale therapie, abiraterone, enzalutamide, chemotherapie?   
   Update 2018, Dr Peter De Wil, Diensthoofd Urologie (FR) 
- dagdagelijkse opvolging en begeleiding van oncologische patiënten, Mevr. Greta Demets, Oncologische  
   verpleegkundige (NL) 
- radiotherapie: update en gerichte aanpak oligometastasen, Dr Sophie Cvilic, Diensthoofd Radiotherapie (FR) 

 11:30-11:45: Fertiliteitskliniek in hartje Brussel: een transversaal zorgpad, prof Dr. Luc Meeuwis, 
Coordinator Fertiliteitskliniek (Sint-Jan & UZ Leuven) (NL) 

 11:45-12:00: Niersteenkliniek Sint-Jan: voorstelling van zorgpad, behandeling van niersteenpatiënt. Dr Ann 
Colson, Nefroloog en Dr Sam Ward, Uroloog (NL & FR) 

 12:15-12:30: Andrologie: nieuwe behandeling voor erectiele disfunctie, ziekte van Peyronie, Dr Sam Ward, 
Uroloog (FR) 

 12:30-12:45: Q&A 
 12:45-14:00: Lunch  

 
Praktisch: 

  
 Plaats: Kliniek Sint-Jan, Kruidtuinlaan 32 1000 te Brussel. Zaal Sint-Jan (route 070). 
 Parking: Interparking City 2, Kruidtuin en Passage 44 in de nabijheid van de Kliniek. Uw parkingsticket 

wordt op aanvraag terugbetaald aan bij het onthaal van de Zaal Sint-Jan. 
 Accreditatie ethiek en economie (3pt) wordt aangevraagd. 

 
 

    

     
 

 

  

    
    

 


