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Symposia 
 

 Woensdag 5 april: Seksuologie refereeravond. Klik hier voor meer informatie. 

 Op de hoogte blijven van onze symposia? Klik hier voor het overzicht. 

 

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. De eerstvolgende 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.‘ 

 

Onderzoek Semi Acute Unit Geriatrie 
Gwen Scholte, verpleegkundige specialist in opleiding op de polikliniek Ouderengeneeskunde van 

Zuyderland Medisch Centrum Heerlen, doet, onder begeleiding van klinisch geriater Drs. Van Riet, 

internist ouderengeneeskunde Drs. Smid en internist ouderengeneeskunde en klinisch farmacoloog Dr. 

K. Hurkens, onderzoek naar patiënten karakteristieken en naar de ervaring van verwijzers en patiënten 

met de Semi Acute Unit Geriatrie. Uw mening is dus van waarde!  

 

Lees meer over het onderzoek en neem contact op met Gwen.   
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https://www.zuyderland.nl/werken-en-leren/zuyderland-academie/onderwijs/symposia/refereeravond-seksuologie/
https://www.zuyderland.nl/werken-en-leren/zuyderland-academie/onderwijs/symposia/
https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2017/03/Suggestieformulier-1-mei.docx
mailto:congresbureau@zuyderland.nl
https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2017/03/Onderzoek-Semi-Acute-Unit-Geriatrie-Zuyderland-Medisch-Centrum-Heerlen.pdf
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Digitale intake patiënten Endoscopie 
 

Sinds maandag 15 maart werkt de Endoscopieafdeling van Zuyderland Medisch Centrum op de locaties 

Heerlen en Sittard-Geleen met een digitale intake voor patiënten die door u worden doorverwezen 

voor een coloscopie of gastroscopie. Dit houdt in dat wij, na uw aanvraag voor onderzoek, contact 

opnemen met de patiënt en zijn/haar e-mailadres opvragen. De patiënt ontvangt vervolgens een mail 

waarin een link staat naar ons voorlichtingsprogramma en een digitale vragenlijst.  

 

Pas nadat de patiënt de informatiefilmpjes heeft bekeken en de vragenlijst heeft ingevuld en verzonden 

naar de Endoscopieafdeling, nemen wij contact op met de patiënt om een afspraak voor het onderzoek 

te plannen. Als uit de ingevulde vragenlijst bijzonderheden naar voren komen, volgt eerst een 

telefonisch consult met een intakeverpleegkundige. Voor patiënten die niet beschikken over de 

mogelijkheden om op een digitale manier met  ons te communiceren, hanteren wij als vanouds het 

persoonlijke intakegesprek, waarin wij gezamenlijk de voorlichtingsfilmpjes bekijken. 

 

Voor uw bedrijfsvoering heeft onze nieuwe manier van werken een kleine aanpassing tot gevolg voor de 

patiënten die u doorverwijst voor een coloscopie. De patiënt komt in vele gevallen pas naar onze 

afdeling op het moment van het onderzoek. Dit betekent dat het recept voor Moviprep al in een eerder 

stadium uitgereikt moet worden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk het recept aan de patiënt mee te 

geven op het moment dat u een aanvraag voor een coloscopie bij ons indient. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Endoscopieafdeling via  

045 – 576 6278 of endoscopie@zuyderland.nl.   

 

 

Tijdelijke sluiting Endoscopieafdeling Sittard-Geleen 

In de desinfectieruimte van de Endoscopieafdeling op onze ziekenhuislocatie in Sittard-Geleen is een 

ARBO-technisch probleem gesignaleerd. We zijn daarom genoodzaakt deze afdeling tijdelijk – naar 

verwachting zes maanden – buiten gebruik te stellen. Dit is sinds 17 maart 2017 de situatie.  

Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat de gezondheidsrisico’s voor de medewerkers, 

werkzaam op deze afdeling, niet uitgesloten kunnen worden. Hierdoor is de capaciteit om endoscopisch 

onderzoek – vooral cystoscopieën en maag- en darmonderzoeken – in Sittard-Geleen te verrichten, 

verminderd. Door uitbreiding van capaciteit voor deze onderzoeken op onze ziekenhuislocatie in 

Heerlen, zal de totale capaciteit van deze onderzoeken binnen Zuyderland Medisch Centrum vrijwel 

onveranderd blijven. Op deze manier verwachten we dat de wachttijden voor deze onderzoeken niet 

zullen veranderen. Helaas betekent dit wel dat patiënten voor een dergelijk onderzoek mogelijk een 

grotere reisafstand hebben. 

Wij vragen om uw begrip voor de ontstane situatie en verzoeken u dit toe te lichten aan patiënten die u 

voor een dergelijk onderzoek naar ons verwijst. Wij houden u over de voortgang hierover via de 

nieuwsbrief op de hoogte. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Endoscopieafdeling via  

045 – 576 6278 of endoscopie@zuyderland.nl.  
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