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Deelnemen kan via een zoomlink die u toegestuurd 
wordt na de ontvangst van uw inschrijvings bijdrage. 
Gezien de lagere organisatiekosten van een webinar, 
kunnen wij de studiedag geriatrie dit jaar aanbieden  
aan slechts 10 euro voor externen.  Alle UZ en  
KU Leuven-medewerkers nemen gratis deel.  

Inschrijving
• Inschrijven kan tot 5 mei (het doorstorten van uw  

deelnamebijdrage neemt tot 14 kalenderdagen in beslag) 
• Inschrijven kan met een e-mail aan geriatrie@uzleuven.be,  

met vermelding van uw:
o naam
o e-mailadres
o functie en organisatie
o Riziv-nummer als u arts bent (zodat wij uw  

aanwezigheid kunnen laten accrediteren).
• U ontvangt vervolgens de betalingsinstructies.
• Na ontvangst van uw betaling ontvangt u de zoomlink 

om deel te nemen.

Bijdrage
• Medewerkers UZ Leuven en KU Leuven: gratis
• Alle externen: 10 euro

Accreditering: wordt aangevraagd.  
(Bij inschrijving graag uw Riziv-nummer vermelden)

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

Plasproblemen 
bij ouderen: 
hou het droog!
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 dit webinar 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.

Dit webinar is een samenwerking tussen de dienst 
geriatrie en de dienst urologie van UZ 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

VRIJDAG 21 MEI 2021

Webinar

 16:05 - 16:15 Pauze

 16:15 - 16:35  Urineretentie bij ouderen 
dr. Katleen Fagard 
adjunct-kliniekhoofd dienst geriatrie,  
UZ Leuven

 16:35 - 16:55  Naar huis met een urinaire katheter 
Karin Elen 
verpleegkundig consulent urologie-oncologie, 
UZ Leuven

 16:55 - 17:00  Conclusies 
prof. dr. Koen Milisen 
afdelingshoofd AccentVV, KU Leuven

 15:00 - 15:05 Welkom en agenda 
   prof. dr. Johan Flamaing
  diensthoofd geriatrie, UZ Leuven

 15:05 - 15:25   Diagnostiek en behandeling van incontinentie 
dr. Elodie Beels 
arts-specialist functionele urologie,  
UZ Leuven

 15:25 - 15:45  Hulpzoekend gedrag en mogelijke  
hulpmiddelen voor ouderen bij urinaire 
incontinentie 
Yves Depaifve 
verpleegkundig specialist stoma- en  
incontinentiezorg, Jessa Ziekenhuis Hasselt

 15:45 - 16:05  Bekkenbodemkinesitherapie voor  
incontinentie bij ouderen 
Elien Baert 
kinesitherapeut, UZ Leuven

PROGRAMMA
Plasproblemen bij ouderen: hou het droog!


