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Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook      en twitter    

Praktische informatie

>  Datum
 Zaterdag 27 maart 2021 - 8.30 uur tot 12.45 uur

>  Inschrijven 
Registreren kan via  
www.uza.be/symposiummaart2021.  
 
Het inschrijvingsgeld bedraagt €85.  
Gelieve dit bedrag te storten op het rekeningnummer 
BE86 7350 0853 2550 met de vermelding  
“SC180013 + NAAM DEELNEMER”. 

  Je ontvangt voor aanvang van het symposium de  
online link.

>  Accreditatie 
Accreditatie wordt aangevraagd via Pro-Q Kine.

>  Meer info
UZA, secretariaat dienst urologie: tel. +32 3 821 35 11 of
liesbet.knaepkens@uza.be

Organisatie

>  Academische coördinatoren Universiteit Antwerpen 
& bekkenbodemtherapeuten UZA
Prof. dr. Alexandra Vermandel
Dr. Hedwig Neels
Dra. Tinne Van Aggelpoel
Mevr. Joëlle Roenen

Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Multidisciplinaire aanpak 
van genito-pelviene pijn/ 
penetratie stoornis

Online symposium
Zaterdag 27 maart 2021



Beste bekkenbodemtherapeute,
Beste seksuoloog,

U wordt van harte uitgenodigd om u in te schrijven 
voor de online bijscholing “Multidisciplinaire aanpak 
van Genito pelviene pijn /penetratie stoornis” op 
zaterdag 27 maart 2021.

Seksualiteit lijkt in de loop van de laatste decennia een 
belangrijker levensgebied geworden; meer mensen 
dan voorheen verwachten een bevredigend seksleven. 
Maar sommigen lijden aan seksuele disfuncties. Dit zijn 
stoornissen die het vermogen om seksueel actief te 
zijn of seksueel plezier te ervaren belemmeren.

De complexe seksuele stoornis vraagt om een 
holistische aanpak van artsen, seksuologen, 
bekkenbodemtherapeuten en psychologen teneinde de 
klachten te verbeteren.

Een van de belangrijke symptomen van genito-
pelviene pijn is verhoogde spanning van de 
bekkenbodemspieren bij genitaal contact of bij 
stimulatie van de genitaal verwante lichaamsdelen. 
Daarom kunnen bekkenbodemtherapeuten een 
belangrijke plaats innemen in het multi disciplinaire 
behandelingsteam.

Wat zijn de pathologische achtergronden, hoe 
gaat men diagnostisch tewerk en wat zijn de 
behandelingsstrategieën in de praktijk?

Graag richten we de spotlights naar de aanpak van 
het multidisciplinair team voor een soms moeilijk te 
bespreken onderwerp.

We hopen u te begroeten !

Programma zaterdag 27 maart 2021

8:50 Verwelkoming en inleiding

    Moderator: Dr. Hedwig Neels

09.00 Endometriose en pelvische pijn   
  Prof. dr. Y. Jacquemyn 
  Diensthoofd gynaecologie UZA

09.30 Vulvodynie 
  Prof. dr. G. Donders 
  Gynaecoloog UZA

10.00 Anale seks? 
  Prof. dr. H. De Schepper  
  Gastro-enteroloog UZA 
  
10.15 Pauze

  
  Moderator: Mevr. Joëlle Roenen

10.30 Genito pelviene pijn bij pelviene tumor                                           
  Prof. dr. W. Tjalma 
  Oncologische gynaecoloog UZA

11.00 Taak seksuoloog                                           
  Mevr. N. Jacquemyn
  Seksuoloog UZA

11.30 BB - kinesitherapie & levensstijl interventies  
  aan hand van case                                 
  Prof. dr. A. Vermandel  
  Bekkenbodemtherapeute KBK - UZA

12.15 Vragen                                                  
 


