
 

 
 

 

Geachte partners van het Jef De Wever Prostaatkankerfonds, 
Beste vrienden en sympathisanten, 
  
Op zaterdag 2 oktober 2021 is het alweer tijd voor de volgende editie van 
het jaarlijkse Jef de Wever Prostaatkankerfonds Symposium, dat doorgaat in 
gebouw Onderzoek & Navorsing 2, Campus Gasthuisberg.  

De opzet wordt een interactief wetenschappelijk symposium, waarbij er 
voldoende tijd is voor vragen van patiënten en hun familie, huisartsen, 
assistenten en specialisten met interesse in prostaatkanker. 

We hopen u van harte te mogen verwelkomen!

Zaterdag 2 oktober 2021 
O&N 2, Campus Gasthuisberg, Leuven

Jozef De Wever 
Initiatiefnemer 

Prof. Em. Dr. Hein Van Poppel 
Ere-diensthoofd Urologie 

Prof. Dr. Steven Joniau 
Hoofd Uro-oncologie 

Prof. Dr. Wouter Everaerts 
Adjunct kliniekhoofd urologie 

Prof. Dr. Frank Van der Aa 
Diensthoofd Urologie

Uitnodiging 
Jef De Wever Prostaatkankerfonds 
Symposium 2021

PS: Indien u niet aanwezig kan zijn, kan u ons vrijblijvend steunen door een gift over te maken ten 
voordele van ons fonds (zie verder aub). Wij danken u bij voorbaat voor de zeer gewaardeerde steun!



 

 

Centrale moderatoren: 
- Prof. Steven Joniau 
- Prof. Wouter Everaerts 
- Prof. Hein Van Poppel 

09:00 – 09:20u - Sessie 1: 
Levenskwaliteit van mannen met 
prostaatkanker: 
Update van de EUPROMS studie, André 
Dechamps 

09:20u-10:50u - Sessie 2: 
Vroegdetectie, staging en behandeling 
van gelokaliseerde prostaatkanker: 
1. Van transrectale naar transperineale 

biopsies, Prof. Wouter Everaerts 
2. PSMA PET/CT voor optimale staging na 

diagnose van prostaatkanker, Prof. Karolien 
Goffin 

3. Optimale training van prostaatkanker 
chirurgen in België: ORSI Academy, Dr. 
Ruben De Groote 

10:50-11:10u - Koffiepauze 

11:10u-11:50u - Sessie 2: vervolg 
4. Nieuwe ontwikkelingen in prostaatkanker 

chirurgie, Dr. Yannic Raskin 
5. Nieuwe ontwikkelingen in radiotherapie 

voor gelokaliseerde prostaatkanker, Prof. 
Karin Haustermans (TBC) 

11:50u -12:50u - Sessie 3: State-of-the-
art in uitgezaaide prostaatkanker: 
1. Behandeling van patiënten met een beperkt 

aantal metastasen, Dr. Gaëtan Devos 
2. Behandeling van patiënten met multipele 

metastasen, Prof. Steven Joniau 
3. Lutetium-PSMA therapie bij castratie-

refractaire prostaatkanker, Dr. Sander 
Jentjens 

Het laatste woord 
Jozef De Wever 

13:00u - Broodjeslunch

Programma Praktisch
Locatie: 
ONDERWIJS EN NAVORSING 2 
Herestraat 49 
Campus Gasthuisberg 
3000 Leuven 
Gebouwnummer: 402-18 

Parking: 
Indien u met de wagen komt kan u 
parkeren op parking ‘Onderwijs 
en Navorsing’, bereikbaar via de 
Herestraat. 

Tijdstip: 
Zaterdag 2 oktober 2021 bent u 
van harte welkom vanaf 08:30u. 
Het einde is voorzien rond 14:00u. 

Inkom: 
Deelname aan het symposium & de 
broodjeslunch is gratis. 

Inschrijven
Inschrijven kan op eenvoudige wijze 
door een e-mail te sturen naar: 
prostaatkankersymposium@gmail.com 

Gelieve in de mail te bevestigen met 
hoeveel personen u aanwezig zal 
zijn en in welke hoedanigheid u zich 
inschrijft: patiënt, sympathisant, 
verpleegkundige, (huis)arts, arts in 
opleiding of medewerker farmabedrijf.

Uw gift
U kan vrijblijvend het Jef De Wever 
Prostaatkankerfonds steunen door 
een gift over te maken op het 
rekeningnummer van de KU Leuven 
BE45 7340 1941 7789 met vermelding 
van de gestructureerde mededeling ++
+400/0017/12996+++. Voor giften vanaf 
40 euro ontvangt u een fiscaal voordeel.
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