
Plasproblemen  
bij ouderen:  
hou het droog! 

Accreditering werd aangevraagd

Parking en bereikbaarheid
www.uzleuven.be/gasthuisberg
Deelnemers worden aangemoedigd zoveel mogelijk gebruik te maken 
van het openbaar vervoer. Er is parkeermogelijkheid op de bezoekers- 
parking. Op vertoon van het inrijkaartje ontvangt u een gratis uitrijkaartje  
aan de inschrijvingsbalie van de studiedag.

Inschrijving
Deelname 55 euro (tot 1 mei 2020) - 60 euro (vanaf 2 mei 2020)
Warme lunch 15 euro (reservatie mogelijk tot 1 mei 2020)

Inschrijven kan tot uiterlijk 1 mei 2020
•  Via e-mail naar geriatrie@uzleuven.be met vermelding van naam, 

functie en organisatie alsook lunch (indien gewenst).  Alle namen  
(al dan niet met lunch) worden vermeld indien meerdere deel- 
nemers worden ingeschreven.

• Hierop volgend ontvangt u de betalingsinstructies.
• Na ontvangst van uw betaling wordt u een inschrijvingsbevestiging 

opgestuurd.
• Slechts na ontvangst van deze bevestiging via e-mail bent u definitief 

ingeschreven.
Inschrijven vanaf 2 mei 2020 enkel mits meerkost en 
betaling ter plaatse
•  Via e-mail naar geriatrie@uzleuven.be met vermelding van naam, 

functie en organisatie.  Alle namen worden vermeld indien  
meerdere deelnemers worden ingeschreven.

• Bestelling van lunch is niet meer mogelijk.
• U ontvangt een bevestiging via e-mail.
• U wordt verzocht 60 euro cash te betalen op de studiedag, met 

gepast geld. Die betaling maakt uw inschrijving definitief en geeft u 
toegang tot de studiedag.

dienst geriatrie UZ Leuven
campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven
tel. 016 34 26 40 | fax 016 34 26 41
e-mail: geriatrie@uzleuven.be

STUDIEDAG GERIATRIE
DINSDAG 26 MEI 2020

Heel wat ouderen hebben last van ongewild urine-
verlies of andere plasproblemen. Dikwijls worden deze 
problemen beschouwd als deel van het normale 
verouderingsproces en durven mensen er niet over 
te praten uit schaamte. 
Het fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van ouderen 
met plasproblemen kan in het gedrang komen door 
onder meer inactiviteit, depressie en vereenzaming. 

Tijdens deze studiedag gaan we dieper in op  
de medische, verpleegkundige en paramedische 
zorg voor ouderen met urine-incontinentie,  
urineretentie en urineweginfecties. 
Door de wetenschappelijke en praktijkgerichte 
bijdrages verwerft u meer inzicht en expertise  
in de aanpak van deze problematiek.  

Plasproblemen kunnen het valrisico van ouderen 
vergroten.  Tijdens de studiedag wordt ook de 
Prijs Dr.  Arlette Wertelaers voor valpreventie  
bij ouderen uitgereikt. 

Deze studiedag is een samenwerking tussen de dienst 
geriatrie en de dienst urologie van UZ Leuven. 



Plasproblemen bij ouderen: hou het droog! 
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P ROGRAMMA

9.15 - 9.30 

9.30 - 10.00 

10.00 - 10.30 

10.30 - 11.00 

11.00 - 11.30 

11.30 - 12.00 

 12.00 - 14.00 

Inleiding  
prof. dr. Johan Flamaing,  
diensthoofd geriatrie, UZ Leuven

De do’s-and-don’ts bij de oudere patiënt 
met urinewegproblematiek  
prof. dr. Dirk De Ridder,  
diensthoofd urologie, UZ Leuven 

Hulpzoekend gedrag en mogelijke 
hulpmiddelen voor ouderen  
m.b.t. urinaire incontinentie   
Yves Depaifve,  
verpleegkundig specialist stoma- en  
incontinentiezorg, Jessa Ziekenhuis Hasselt 

Koffiepauze 

Urineretentie bij ouderen 
dr. Katleen Fagard, 
kliniekhoofd dienst geriatrie,  
UZ Leuven

Aanpak en diagnostiek van urineretentie 
prof. dr. Frank Van der Aa, 
adjunct-kliniekhoofd dienst urologie, UZ Leuven

Lunchpauze 

14.00 - 14.25  Bekkenbodemkinesitherapie  
voor incontinentie bij ouderen 
prof. Inge Geraerts en Lizelotte Vandenplas,  
experten bekkenbodemkinesitherapie,  
UZ Leuven / KU Leuven

14.25 - 14.50 Zorg voor urinaire verblijfskatheters  
in woonzorgcentra / Naar huis met een 
urinaire katheter

 Els Den Tempst en Karin Elen,  
hoofdverpleegkundige dienst urologie en  
verpleegkundig consulent urologie-oncologie, 
UZ Leuven

14.50 - 15.15 Urineweginfecties in het woonzorgcentrum: 
uitdaging en aanzet tot consensus 
prof. dr. Jan De Lepeleire,  
hoogleraar huisartsgeneeskunde, KU Leuven 
en UPC KU Leuven  

15.15 - 15.40 Tai-chisessie

15.40 - 15.50 Uitreiking KU Leuven Prijs Dr. Arlette  
Wertelaers voor valpreventie bij ouderen

15.50 - 16.10 Lezing laureaat Prijs Dr. Arlette Wertelaers 

16.10 - 16.20 Conclusies 
prof. dr. Koen Milisen,

 hoogleraar ouderenzorg in het Academisch 
Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde,  
KU Leuven

Datum en plaats
DINSDAG 26 MEI 2020
UZ Leuven campus Gasthuisberg
Onderwijs & Navorsing I. Centraal Auditorium
Herestraat 49, 3000 Leuven

Voorzitters
Prof. dr. Johan Flamaing en prof. dr. Koen Milisen

Doelgroep
Artsen, (referentie)verpleegkundigen, (zieken-
huis)apothekers, zorgkundigen, ergotherapeuten, 
kinesitherapeuten, sociaal werkers, psychologen, 
zorgmanagers en beleidsverantwoordelijken  
in de ouderensector


