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‘Prostaat in de praktijk’
De Isala klinieken nodigen u van harte uit voor het symposium 
‘Prostaat in de praktijk’, op dinsdag 6 november 2012. Na 
deelname aan dit symposium bent u volledig op de hoogte van 
de laatste operatieve innovaties en meest recente ontwikkelingen 
rond de diagnostiek en behandeling van de prostaat. U krijgt 
tevens de unieke mogelijkheid om de Da Vinci robot in een 
demonstratieopstelling zelf te bedienen.

Eind 2010 heeft de afdeling Urologie van de Isala klinieken de Green Light Laser 
in gebruik genomen voor de behandeling van outflowobstructie. In het najaar 
van 2011 behandelden wij als eerste ziekenhuis in Noordoost Nederland een 
patiënt met de Da Vinci operatierobot. Inmiddels zijn er meer dan zestig robot-
geassisteerde radicale prostatectomieën verricht. Wij delen tijdens dit symposium 
graag de veelbelovende resultaten van deze nieuwe ontwikkelingen met u. 
Naast deze operatieve innovaties zijn er ook ontwikkelingen in de radiotherapie 
en in de medicamenteuze behandeling van castratieresistent gemetastaseerd 
prostaatcarcinoom. We schenken aandacht aan de routinematige besprekingen 
van patiënten met een urologische maligniteit binnen het oncologisch centrum 
en zal het belangrijke werk van de oncologieverpleegkundige aan bod komen. 
Ook de twee klinische onderzoeken die binnen de Isala klinieken in nauwe 
samenwerking met Nucleaire Geneeskunde en met Pathologie zijn gestart, lichten 
we toe. Eén van deze onderzoeken is gekwalificeerd als veelbelovend binnen het 
zorgvernieuwingsproject.
Alle sprekers zijn werkzaam binnen Isala klinieken.

Achteroverleunen is er tijdens dit symposium niet bij; we gaan van start met een 
heerlijk buffet, er wordt gebruik gemaakt van stemkastjes en u krijgt ten slotte de 
unieke gelegenheid om zelf achter de Da Vinci robot plaats te nemen.
Wij verwachten een grote belangstelling. In verband met de catering willen we u 
vragen zich bij interesse voor 18 oktober in te schrijven.
Accreditatie voor het symposium is aangevraagd voor zowel de huisartsen als de 
urologen.
Wij hopen u op 6 november te mogen begroeten.
Namens het organiserend comité,

T.D. de Haan, dr M.G.M. Steffens, dr E. te Slaa, urologen

Datum  Dinsdag 6 november
Tijd  17.00 – 22.15 uur
Locatie  Meetingcenter EQUIPE 
  Stadionplein 1
  8025 CP Zwolle
Voor wie  Huisartsen. Dit symposium is tevens een refereeravond voor 
  de urologen van Noord Oost Nederland.

Programma
17.00 Ontvangst met buffet
17.55 Opening: dagvoorzitter – dr W.H. Hirdes, uroloog

Indicaties & diagnostiek
18.00 Richtlijnen PSA-screening – S. van der Meer, uroloog in opleiding

MRI – dr M van ’t Veer-ten Cate, radioloog
PET – dr P.L. Jager, nucleair geneeskundige
Pathologische aspecten – B.E.Laddé, patholoog

19.00 Vragen en discussie
19.15 Pauze

Behandeling & follow up
19.30 Lasertherapie vs transurethrale resectie – D.J. Ludwig, arts-assistent urologie

Teletherapie en brachytherapie – G M.R.M. Paardekooper, radiotherapeut
Strontium/Rheniumtherapie – dr P.L. Jager, nucleair geneeskundig
Metastases – dr J.L.L.M. Coenen, internist-hemato-oncoloog
Robotchirurgie – T.D. de Haan en dr E. te Slaa, urologen
Trajectbegeleiding en voorlichting – L.L.J. Bouwmeester en G.P. Huisman, 
regieverpleegkundigen urologische oncologie

21.00 Vragen en discussie
21.15 Afsluiting: dagvoorzitter- dr W.H. Hirdes, uroloog

Meet & greet ‘Da Vinci’
21.30 Start informeel deel 

Hands-on kennismaken met Da Vinci de robot begeleid door de firma Intuitive
22.15 Einde

Aanmelden
U kunt zich digitaal aan melden via www.isala-academie.nl/prostaat
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wij verwachten een grote belangstelling. 
In verband met de catering willen we u vragen zich bij interesse voor 18 oktober in te 
schrijven.


