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Symposia, refereeravonden & themabijeenkomsten 

 17 mei 2017: Themabijeenkomst Ouderenzorg – meer informatie 

 18 mei 2017: Openingssymposium Borstcentrum Zuyd – meer informatie  

 22 juni & 30 juni 2017: Symposium ‘Pluis, niet pluis’ – meer informatie  

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

 

Op de hoogte blijven? Klik hier voor ons agenda-overzicht. 

 

Twee nieuwe dermatologen locatie Heerlen 
Na het vertrek van Katrien Gielen is de poli Dermatologie aangevuld met twee nieuwe dermatologen:  

 

Janneke Kessels, 1 april gestart | profiel: opgegroeid in het Zuid-Limburgse Eys. 

Zowel geneeskundestudie als specialisatie tot dermatoloog in Maastricht gevolgd. 

‘Dit jaar hoop ik mijn proefschrift met als onderwerp niet-invasieve behandelingen 

voor (pre)maligne huidaandoeningen, af te ronden. Mijn aandachtsgebieden zijn 

dermato-oncologie, dermato-chirurgie (waaronder Mohs’ micrografische chirurgie) 

en laserbehandelingen. Met veel plezier richt ik mij natuurlijk ook op de algemene 

dermatologie en in het bijzonder het gezamenlijk reumatologie-dermatologie 

spreekuur.’  

 

Manon Ernst, 1 januari gestart | profiel: afkomstig uit Gulpen. Na de opleiding 

geneeskunde (Maastricht) werkzaam geweest in de revalidatiegeneeskunde en als 

jeugdarts. ‘In 2015 ben ik gepromoveerd op de preventie van obesitas bij kinderen, 

een onderzoek dat ik startte toen ik als jeugdarts werkzaam was. De opleiding tot 

dermatoloog heb ik deels in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en deels in 

Maastricht gevolgd. Mijn aandachtsgebieden zijn naast de algemene dermatologie, 

dermato-oncologie, dermato-chirurgie (waaronder Mohs’ micrografische chirurgie), 

lasertherapie, venereologie en vulvapathologie.’ 

 

Gezien de huidige veranderingen in vergoedingen van medisch-specialistische zorg, willen zij hun 

aandacht de komende jaren ook gaan richten op de niet-verzekerde zorg en de cosmetische 

dermatologie. Hierbij kan gedacht worden aan behandeling van hyperhidrosis (o.a. met de MiraDry), 

laserbehandelingen met vaat-, pigment- en ontharingslasers en botox,- en fillerbehandelingen.  

 
‘Wij verheugen ons op de komende jaren om samen met u de dermatologische zorg voor onze patiënten 

te leveren en kijken uit naar onze samenwerking! ‘ 
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https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2016/09/poster-ouderen-17-mei-2017-DEF.pdf
https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2017/04/Uitnodiging-Openingssymposium-Borstcentrum-Zuyd-18-mei-2017.pdf
https://www.zuyderland.nl/werken-en-leren/zuyderland-academie/onderwijs/symposia/pluis-niet-pluis-het-ziekenhuis/
https://www.zuyderland.nl/wetenschappelijk-symposium/
https://www.zuyderland.nl/werken-en-leren/zuyderland-academie/onderwijs/symposia/
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Reminder: 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.  

 

Regionieuws 
 

 PlusPunt Medisch Centrum in beeld – meer informatie  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

mailto:secretariaatcardiologie@zuyderland.nl
https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2017/04/UItnodiging-nascholing-De-onrustige-plaque-11052017.pdf
http://www.mijnzorg-ozl.nl/pluspunt-medisch-centrum-beeld/

