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Online magazine Zuyderland  
 

Zuyderland informeert haar omgeving voortaan vier keer per jaar met een online magazine.  

Dit allereerste nummer staat in het teken van darmkanker.  

 

U krijgt onder meer beelden te zien van onze nieuwe 

operatietechniek TaTME en leest de ervaring hiermee 

van een patiënt die darmkanker had. 

 

Wilt u dit magazine ook ontvangen?   

Via deze link kunt u zich inschrijven.  

 

 

 

Uitnodiging 1e nascholing 2017 Cardiologie  
Op initiatief van de afdeling Cardiologie van Zuyderland worden in navolging van de succesvolle 

nascholingenreeks ‘De lijnen in het spoor’ ook in 2017 een 3-tal nascholingsbijeenkomsten voor 

huisartsen georganiseerd.  

 

Alle bijeenkomsten hebben een systematische structuur bestaande uit een primair cardiologisch-verhaal, 

een raakvlakverhaal met een andere discipline en een verdiepingsverhaal vanuit de academie.  

De 1
e
 nascholing met het onderwerp ‘De onrustige plaque’ vindt plaats op donderdag 11 mei 2017 vanaf 

17.30 uur in Auberge de Rousch in Heerlen.  

 

U kunt zich met vermelding van uw BIG-nummer aanmelden via secretariaatcardiologie@zuyderland.nl 

of via telefoonnummer 045 – 576 6069. Lees verder voor meer informatie.  

 

 

Symposia & refereeravonden 
 

 18 mei 2017: Openingssymposium Borstcentrum Zuyd – meer informatie  

 29 juni 2017: 8
e
 Wetenschappelijk Symposium: Valorisatie – meer informatie  

 

Op de hoogte blijven? Klik hier voor ons agenda-overzicht. 
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http://zuyderland.instantmagazine.com/online-magazine/online-magazine-april-2017
http://zuyderland.instantmagazine.com/online-magazine/online-magazine-april-2017
https://www.zuyderland.nl/contact/contactgegevens-zuyderland/nieuwsbrief/
mailto:secretariaatcardiologie@zuyderland.nl
https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2017/04/UItnodiging-nascholing-De-onrustige-plaque-11052017.pdf
https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2017/04/uitnodiging-symposium-Borstcentrum-Zuyd.pdf
https://www.zuyderland.nl/wetenschappelijk-symposium/
https://www.zuyderland.nl/werken-en-leren/zuyderland-academie/onderwijs/symposia/
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Reminder: suggesties Wenckebach Symposium 
 
Het Wenckebach Symposium wordt al ruim 25 jaar georganiseerd door medisch specialisten en 

huisartsen van de regio Parkstad. Vanwege de fusie van de ziekenhuizen Atrium en Orbis behoort de 

Westelijke Mijnstreek tot het verzorgingsgebied van Zuyderland en worden de huisartsen van deze 

regio vanaf dit jaar ook uitgenodigd. Het eerstvolgende symposium is op 10 november.  

 

Doelstelling van het Wenckebach Symposium is het bevorderen van contacten en overdracht van kennis 

& expertise tussen zorgprofessionals van de eerste en tweede lijn in het verzorgingsgebied van 

Zuyderland. De formule is dat, naast plenaire voordrachten, workshops gepland staan waarbij een 

huisarts en specialist samen een duo-presentatie houden. 

 

De exacte inhoud van het symposium bepaalt u zelf. Zijn er vanuit uw vakgebied, door bijvoorbeeld 

aangepaste standaarden, ontwikkelingen die nieuwe transmurale afspraken vragen? Hebt u suggesties 

voor workshops of ideeën voor ‘het transmuraal uur’? Meld deze dan via dit formulier. Het ingevulde 

formulier kunt u vóór 1 mei 2017 mailen naar congresbureau@zuyderland.nl. Ook de specialisten van 

Zuyderland worden gevraagd suggesties aan te leveren.  

 

Voorzitter en longarts Michiel Gronenschild: ‘De organiserende commissie nodigt speciaal nieuwe 

huisartsen en specialisten uit om zich op te geven voor een presentatie. Op deze manier kan iedereen 

kennis met u maken en kunnen wij kennis nemen van uw meegebrachte expertise.‘ 

 

 

Regionieuws 
 

 ‘Zinnig en zuinig’ medicatie voorschrijven: uniek initiatief in Zuid-Limburg  
– meer informatie 

 Project ‘Gewenste zorg in de laatste levensfase’ genomineerd voor VBHC-prijs 2017  
– meer informatie 

 De wijkverpleegkundige als nieuwe collega van de HAP/SEH  
– meer informatie   

 

 

 

https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2017/03/Suggestieformulier-1-mei.docx
mailto:congresbureau@zuyderland.nl
https://www.zuyderland.nl/nieuws/zinnig-en-zuinig-medicatie-voorschrijven-uniek-initiatief-zuid-limburg/
https://www.zuyderland.nl/nieuws/project-gewenste-zorg-de-laatste-levensfase-genomineerd-voor-vbhc-prijs-2017/
https://www.zuyderland.nl/nieuws/de-wijkverpleegkundige-als-nieuwe-collega-van-de-hapseh/

