BEELDVORMING IN DE UROLOGIE IV: BETER EN MOOIER
VRIJDAG 1 FEBRUARI 2019

09:00 - 17:00 UUR
COLLEGEZAAL 4, AMC, AMSTERDAM
09:00 Ontvangst
09:50 Hessel Wijkstra / Harrie Beerlage

Welkom

10:00 Jelle Barentsz (RadboudUMC)

mpMRI: echt meer mans?

10:30 Christophe Mannaerts (AMC)

Hebben CEUS/CUDI gerichte biopten waarde?

11.00 Brunolf Lagerveld (OLVG)

Beeldvorming bij follow-up niercelcarcinoom

11:30 Michel Versluis (UTwente)

De toekomst: gepersonaliseerde Precision Medicine

12:00 Rogier Wildeboer (TU/e)

mpUS - 50 patients Martini klinik

12:30 Lunch
13:30 Ivo Schoots (Erasmus MC)

mpMRI - voor eerste biopsie?

14:00 Cecile de Pont (JBZ)

PSMA PET - wat is nu de stand?

14:30 Bernard Jansen (VUmc) en
PSMA-PET voor primaire stadiëring bij PCa
Ludwike van Kalmthout (UMC Utrecht)
15:00 Pauze
15:30 Martijn de Bruin (AMC)

Beter en Mooier door-licht?

16:00 Ruud van Sloun (TU/e)

Deep learning in prostaat beeldvorming

16:30 Harrie Beerlage / Hessel Wijkstra

Afsluiting & Conclusies

16:38 Hapje en drankje

BEELDVORMING IN DE UROLOGIE IV: BETER EN MOOIER

Urologische beeldvorming wordt steeds beter, waardoor we met beeldvorming een
steeds betere diagnose kunnen genereren. Daarnaast wordt de beeldvorming ook
steeds mooier met de meest fantastische (3D) plaatjes tot gevolg. Het is nu alweer
de 4-de keer dat Harrie Beerlage en Hessel Wijkstra de BEELDVORMING IN DE UROLOGIE
bijeenkomst organiseren.
Met deze bijeenkomst proberen zij de urologie in Nederland weer bij te praten met
betrekking tot de huidige stand van techniek van urologische beeldvorming.
Aangezien beeldvorming steeds belangrijker wordt voor diagnose en behandeling
van urologische aandoeningen, is op de hoogte zijn en blijven van de huidige stand
van zaken essentieel. Vandaar, mis deze kans niet en kom op 1 februari 2019 naar
het AMC voor deze bijeenkomst.
De eerste 3 jaren vonden steeds plaats in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Op 1 februari
zal de bijeenkomst in het AMC zijn alwaar de afdeling Urologie nu onder de nieuwe
leiding van Harrie Beerlage staat. Alle presentaties zijn 30 minuten met op z’n minst
10 minuten discussie. Hierdoor is het altijd een zeer interactieve en levende
bijeenkomst. Dat dit aanslaat mag wel blijken uit het steeds toenemende aantal
bezoekers.
Mis de kans niet, kom naar Amsterdam op vrijdag 1 februari 2019.

