Beste Voorzitter,
Beste collega,
Beste wetenschappelijk geïnteresseerde,
Op 8 december 2018 organiseren wij een symposium over ‘pijn bij het vrijen’. Wij, dat zijn
alle geïnteresseerde groepen en verenigingen die zorg bieden aan koppels die te maken
hebben met deze problematiek. In de eerste plaats denken we hierbij aan gynaecologen,
urologen, huisartsen, vroedvrouwen, psychologen, seksuologen, bekkenbodemtherapeuten,
manueel therapeuten, osteopaten, kinesisten…..
De organisatie wordt bijgevolg gedragen door al deze partijen en zou moeten uitmonden in
een ‘interesse groep’ die bereid is om ook na het symposium verder aan tafel te zitten om
samen te komen tot een aanvaardbaar algorythme om alzo de best mogelijke en liefst zo
gestandaardiseerd mogelijke zorg aan te kunnen bieden aan onze patiënten.
We zien ook mogelijkheden tot multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek om verdere
inzichten te verwerven in zowel oorzaak als aanpak van deze steeds frequentere problematiek.
We doelen hierbij op zoveel mogelijk geïnteresseerden en willen hiervoor een sterke aanzet
geven door ook een aantal gerenommeerde internationale sprekers uit te nodigen op ons eerste
multidisciplinair symposium omtrent deze problematiek. Om de organisatie en inreizen van
enkele cruciale buitenlandse sprekers te bekostigen, willen we graag ter goedkeuring het
volgende voorstellen: elke groep die zijn/haar logo wil verbinden met deze organisatie kan
hiervoor 500 euro storten op rekening BE 59 3300 11627526 met vermelding ‘organisatie
symposium pijnlijk vrijen’. Gelieve dan bij betaling uw hoog resolutie LOGO te willen sturen
aan dit email adres of aan linda.janssen@uzantwerpen.be. Alvast bedankt voor het
engagement hieromtrent.
Het voorlopig programma wordt verstuurd van zodra de datum en locatie (in het Antwerpse)
vastligt, te verwachten binnen de 14 dagen.
Met plezier en spanning kijken we uit naar jullie enthousiaste bijdragen en inspanningen, die
deze patiëntengroep zeker sterk zal ten goede komen.
Warme groet,

Prof dr Gilbert Donders
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