Online Sessie via Zoom:
Endo Nightmare
Complexe casuïstiek bespreking Endourologie
Donderdag 22 april 2021
19:00 – 22:15 uur

Per spreker/casus: max. 25 min presentatie + 5 minuten discussie = 30 minuten
Programma:
19:00 – 19:15

: Opening door Guido Kamphuis en voorstelronde deelnemers

19:15 – 19:45

: Casus 1

19:45 – 20:15

: Casus 2

20:15 – 20:45

: Casus 3

20:45 – 21:15

: Casus 4

21:15 – 21:45

: Casus 5

21:45 – 22:15

: Casus 6

22: 15

: Korte evaluatie

Doelstelling:
Deze avond willen we in een kleine groep (minimaal 5 en maximaal 8 collega's) stil staan bij
gecompliceerde procedures die we hebben meegemaakt. Aan de hand van een (simpele)
powerpoint, met zo mogelijk radiologie beelden ter ondersteuning, presenteert iedere deelnemer
een endourologische 'nachtmerrie'. Het doel is om samen te kijken naar de pitfalls en
leermomenten, te leren van de oplossingen die gekozen zijn en het beloop daarvan.

Voorwaarde voor deelname:
Iedere deelnemer presenteert een casus (max. 25 minuten). Indien mogelijk graag de casus
illustreren met beelden/video. Hierna circa 5 minuten discussie. Over situatie, mogelijkheden,
leerpunten. Een casus kan een gecompliceerd verlopen behandeling zijn, maar ook een klinische
situatie met verschillende overwegingen waar je niet goed uit komt.
Doelgroep: Endo-Urologen
Inschrijving:
Via de cursuswijzer van de Nederlandse Vereniging Urologie op www.nvu.nl.
Voor leden NVU: eerst inloggen met NVU\inlognaam
Deelname:
Inschrijfgeld bedraagt € 35,= voor urologen.
Er is een beperkt aantal plaatsen voor deze bijeenkomst (max. 8 deelnemers) en inschrijving
geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na inschrijving zullen wij het onderwerp van uw casus
per mail persoonlijk bij u opvragen om het programma te maken voor accreditatie. Een aantal
dagen voor aanvang van deze nascholing ontvangt u van het UOI een link om via Zoom deel te
nemen.
Accreditatie:
Wordt voor 3 punten aangevraagd bij de NVU
Organisatie:

Guido Kamphuis in samenwerking met het Urologisch Opleidings Instituut / SWEN
en Coloplast Porges. Voor organisatorische vragen kunt u contact opnemen met
Alice Joosten ( mail: uoi@nvu.nl of telefoon: 06-41601244 )

Rol firma:
De rol van Coloplast bestaat uit het (mede)organiseren en faciliteren van de bijeenkomst.
Vertegenwoordigers van Coloplast zullen tijdens het presenteren van de casus niet deelnemen aan
de bijeenkomst welke uitsluitend toegankelijk is voor urologen die een casus inbrengen.

