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Een handreiking in de behandeling van
fecale incontinentie

Maandag 16 april 2018
Regio Oost-Nederland, Deventer
Dinsdag 17 april 2018
Regio Brabant, Uden/Veghel
Donderdag 19 april 2018
Regio Zuid-Holland, Rotterdam

Klik hier
om u in te
schrijven

Geachte collegae,
Het ongewild verliezen van ontlasting wordt door bijna iedereen als een groot, persoonlijk
drama beleefd. Het leidt tot sociaal isolement en vaak schrijnende situaties doordat er
zo’n taboe op rust. Met het stijgen van het bevolkingsaantal en de leeftijd zijn er steeds
meer mensen die met dit probleem te maken hebben. En dus ook dokters.
Om de patiënt met ontlastingsverlies die dan toch uiteindelijk de drempel heeft genomen
om naar de dokter te gaan, zo goed mogelijk te begeleiden is het belangrijk dat de dokter
een up to date kennis heeft van de huidige mogelijkheden. Er is nu (nog) geen NHG standaard en ook (nog) geen richtlijn fecale incontinentie die houvast kan geven.
Er zijn vaak meerdere oorzaken aan te wijzen die leiden tot of bijdragen aan fecale incontinentie.
Daarom zijn er bij de behandeling vaak meerdere disciplines betrokken.
Behandeling varieert van eenvoudige conservatieve maatregelen en aanpassen levensstijl
tot verschillende soorten operatieve ingrepen, afhankelijk van de oorzaak.
Het doel van deze avond is om structuur te bieden in de benadering van fecale incontinentie.
Hierbij is in eerste instantie de huisarts van belang, maar kan ook de bekkenfysiotherapeut al snel een rol spelen. In de tweede lijn kunnen patiënten vaak in een multidisciplinair team behandeld worden.
Aan de hand van een drietal casus worden alle aspecten van de diagnostiek en behandeling van fecale incontinentie doorlopen.
De opzet van het Spreekuur heeft een sterk interactief karakter; een panel van deskundigen uit verschillende disciplines zal een drietal casus bespreken met de zaal.
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het regionale fecale incontinentie
Spreekuur.
Dr. Ingrid J.M. Han-Geurts, (voorzitter casuïstiek commissie)
Chirurg Proctos Kliniek, Bilthoven
Prof. Bronkhorstlaan 10, 3723 MB Bilthoven
Werkgroep Coloproctologie						

Ga verder naar het programma
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Maandag 16 april

Een handreiking in de behandeling van
fecale incontinentie

Dinsdag 17 april

Regio Oost-Nederland

Regio Brabant

Donderdag 19 april

Locatie

Locatie

Locatie

Postillion hotel Deventer
Deventerweg 121
7418 DA Deventer

Van der Valk Hotel Uden-Veghel
Rondweg 2
5406 NK Uden

Lommerrijk
Straatweg 99
3054 AB Rotterdam

Panel

Regio Zuid-Holland

Panel

Panel

Dr. A.K. Talsma
Chirurg

Drs. R. Strobel
Chirurg

Dr. I.J.M. Han-Geurts
Chirurg

Wordt benaderd
Huisarts

Drs. P. Moazzeni
Huisarts

Dr. C.J. Vos
Huisarts

Drs. R.S. de Vries
MDL-arts

Drs. B.J.T. Haarhuis
MDL-arts

Dr. R.L. West
MDL-arts

Dr. M.K. Engberts
Gynaecoloog

Dr. P. Steures
Gynaecoloog

Dr. C.J.A. Hogewoning
Gynaecoloog

Drs. D. van Reijn
Bekkenfysiotherapeute

Drs. D. van Reijn
Bekkenfysiotherapeute

Drs. D. van Reijn
Bekkenfysiotherapeute

Programma:
17:30

Ontvangst met lichte maaltijd

18:30-19:15

 asus 1: “Ik haal de wc niet, als ik moet, moet ik ook meteen” fysiologie en
C
diagnostiek

19:15-20:00 Casus 2: “Eigenlijk heb ik sinds de bevalling al last van mijn darmen” behandeling
20:00-20:25 Koffiepauze
20:25-21:10	
Casus 3: “Als ik in de stad ben verlies ik vaak zonder dat ik het voel ontlasting”
behandeling vervolg
21:10-21:30

Samenvatting en ‘take home’ messages

21:30

Afsluiting en aansluitend een drankje

Casuïstiek commissie: Dr. I.J.M. Han-Geurts, chirurg; Dr. K.A. Talsma, chirurg;
Dr. R.J.F. Felt, MDL-arts; Drs. K.J. Schweitzer, gynaecoloog

Deelname:
Inschrijfgeld: € 75,00 inclusief BTW

College voor Accreditatie Huisartsen
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
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Illustraties overgenomen uit ‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop heeft gepoept’

Accreditatie:

