26e State of the Art Urology
Bilderberg Récidence Groot Heideborgh
(Hogesteeg 50, Garderen)

Vrijdag 8 april 2022
14.15 – 14.50 uur
14.50 – 15.00 uur

Registratie bijeenkomst
Opening: dagvoorzitter Prof. dr. R.J.A. (Jeroen) van Moorselaar (AUMC, loc. VUmc)

15.00 – 16.40 uur

Workshops in 2 groepen: halverwege wisselen

16.40 – 17.00 uur

Workshop I:
Prof. dr. R.J.A. (Jeroen) van Moorselaar
Prostaatcarcinoom

Workshop II:
Dr. M.C.C.M. (Maarten) Hulshof (radiotherapeut, AUMC, loc. AMC)
Nieuwe technieken in de radiotherapie Blaas & Prostaat

Pauze

Plenaire sessies
17.00 – 17.40 uur

Prof. dr. G.A.M. (Guus) van Dongen

Nucleaire geneeskunde en gepersonaliseerde therapie

(VUmc, imaging center, Amsterdam)

17.40 – 18.20 uur

Dr. N. (Niven) Mehra

Immunotherapie bij prostaat carcinoom (patiënten selectie)

18.20 – 19.00 uur
19.00 – 19.20 uur

(internist-oncoloog, Radboudumc)
Dr. B. (Bas) van Rhijn (AvL)
Pauze

Neo-adjuvante chemotherapie bij blaascarcinoom

19.20 – 20.20 uur

SLAM-sessie met AIOS, anios, onderzoekers:

S.M.H. (Sarah) Einerhand (AvL)
L.E. (Laura) Stokkel (AvL)
M.T.J. (Mieke) Bus (UMCG)
S.C. (Sytse) van Beek (ErasmusMC)
Q. (Qiona) Hernandez Yenty (ETZ)
J. (Jikke) Bosveld (UMCU)
D. (Dennie) Meijer (AUMC, loc. VUmc)
D. (Dennie) Meijer (AUMC, loc. VUmc)

20.30

De rol van PET/CT bij het stadiëren van invasief blaascarcinoom
De waarde van diagnostische laparoscopie en abdominale
cytologie bij het stadieren van Urachus adeno-carcinoom
Optical diagnostics in upper urinary tract carcinoma
Middellange termijn overleving na open versus robot geassisteerde
radicale cystectomie in Nederland én de invloed van neo-adjuvante
chemotherapie: resultaten van de ‘Snapshot studie'.
Case report: Behoud testiculaire functie ondanks lang bestaande torsio
monotestis.
Retrospectieve analyse van preputiumplastieken bij jongens met
pathologische phimosis, uitgevoerd gedurende de laatste 9 jaar.
Ontwikkeling van een nieuw nomogram voor de preoperatieve
predictie van pelviene lymfekliermetastasen, inclusief de bevindingen
op MRI en PSMA PET
PSMA PET/CT in patiënten met een biochemisch recidief
prostaatkanker is geassocieerd met verbeterde oncologische
uitkomsten na salvage radiatie therapie

Aansluitend: Diner in het restaurant

Zaterdag 9 april 2022
08.00 – 08.25 uur
08.25 – 08.30 uur

Inloop met koffie & thee
Opening: dagvoorzitter B.P.J. (Bart) van Bezooijen (Meander MC)

08.30 – 10.00 uur

Workshops in 2 groepen: halverwege wisselen
Workshop I:
B.P.J. (Bart) van Bezooijen (Meander MC)
Coronuria, urologie in tijden van schaarste

10.00 – 10.20 uur

uitloop / pauze

10.20 – 11.00 uur

Plenaire sessies
Dr. M. (Marij) Dinkelman-Smit
(ErasmusMC)

Workshop II:
R.I. (Ronald) Nooter (St. Franciscus Gasthuis)
Vasectomie – no scalpel methode

Testosteron en mannelijke seksuele disfuncties

11.00 – 11.20 uur
11.20 – 12.00 uur

Pauze

V. (Vladan) Ilić

Digitale consultatie

12.00 – 13.20 uur

Prof. Dr. M.J.M. (Marc) Bonten

Bacteriofagen
gevolgd door: Vragen aan het OMT-lid over Covid-19

13.20 uur

(arts-microbioloog, UMCU)
(facultatieve) lunch / lunchpakketjes

(huisarts, A’dam)

Covid-19: Wij (organisatie + Hotel Bilderberg Groot Heideborgh) houden ons aan de richtlijnen van het RIVM / Rijksoverheid. De cateringmomenten vinden
plaats in een aparte zaal (ook conform RIVM / overheid).

