Beste leden WBB,
Het aantal besmettingen is momenteel laag, maar COVID lijkt nog niet voorbij, we
weten niet wat het najaar ons gaat brengen. Het Najaarssymposium WBB is om die
reden ook deze keer niet alleen op locatie in Houten, maar ook digitaal te volgen.
Omdat lifestyle het NVOG thema van 2022 is zal het wetenschappelijk deel van het
programma gewijd zijn aan ‘Lifestyle in de urogynaecologie’ . Het symposium
wordt afgesloten met een diner. In verband met personeelsgebrek bij van der Valk
zal dit een buffetdiner beneden in het restaurant zijn, in een afgescheiden gedeelte.
Bijgevoegd het programma, de agenda van de ALV en de notulen van de
VoorjaarsALV. De notulen zijn inmiddels vastgesteld en zullen niet meer worden
besproken. De stukken zijn na te lezen op bekkenbodemwijzer.nl Aanmelden ook
graag via bekkenbodemwijzer.nl Via ‘zorgprofessionals’ kom je bij ‘congresagenda’
Daar kun je inschrijven voor fysieke of digitale deelname. Graag aangeven of je
wenst deel te nemen aan het diner. Om in te schrijven heb je geen wachtwoord
nodig.
Het wachtwoord van het besloten gedeelte is #bekkenbodemwijzer2022
In het voorjaar van 2023 gaan we vanuit het bestuur WBB opnieuw een uitvraag
doen van de aantallen geplaatste implantaten. We vragen dan naar het aantal
geplaatste implantaten in 2022 van de MUS, de TVM en de SCP. Ook deze uitvraag
zal lopen via bekkenbodemwijzer.nl De bevindingen worden vertrouwelijk
behandeld, er worden geen consequenties aan verbonden, het betreft met nadruk
slechts een inventarisatie.
De bevindingen worden gepresenteerd op het Voorjaarssymposium op 16 maart
2023
In 2023 wordt LOGO geimplementeerd. Het bestuur WBB is bezig met het
ontwikkelen van een concept basis template voor de EPA differentiatiestage 6:
prolaps- en bekkenbodemklachten. Deze wordt toegelicht tijdens de ALV. De input
van de leden WBB zal worden gebruikt om tot een definitieve versie te
komen.Bijgevoegd een link naar het concept 'raamwerk regionale vertaling LOGO
EPA 6 bekkenbodem-1.docx'
https://www.dropbox.com/s/kp8635xgjnuvsgk/raamwerk%20regionale%20vertaling%
20LOGO%20EPA%206%20bekkenbodem-1.docx?dl=0
Last but not least: Het bestuur WBB wil de leden WBB oproepen om te stemmen in
de IUGA Election. Jan Deprest is kandidaat voor het voorzitterschap van de Scientific
Committe en heeft het Bestuur WBB gevraagd om zijn kandidatuur te steunen. Dit
doen wij van harte. Stemmen kan tot en met 29 september via de IUGA website. Als
WBB lid bent U ook lid van de IUGA.
Tot ziens op donderdag 6 oktober
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Groeneweg
Secretaris WBB

