
Doel
Doel van het symposium is overdracht van kennis en expertise en transmurale samenwerking 
voor huisartsen, verpleeghuisartsen, medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, 
verzekeringsgeneeskundigen en GGD-artsen. Tevens is het een platform voor ontmoeting en 
uitwisseling met collega’s in de regio Oostelijk Zuid Limburg. Het symposium wordt georganiseerd 
door de voorbereidingscommissie Wenckebach Symposium van Zuyderland Medisch Centrum.

Locatie
Het symposium vindt plaats in de Vue- (voormalig JT) bioscoop, Roda J.C. Ring 2c,  
6466 NH  Kerkrade De registratie en de infobalie vindt u op de eerste etage. Daar vindt u ook 
zaal voor de opening, prijsuitreikingen, lezingen, alle zalen waar de workshops gehouden worden 
en de stands van industrie en andere bedrijven. De afsluitende netwerkborrel is in de Skybox op 
de tweede etage.

Deelnemersbijdragen
Dankzij de medewerking van sponsoren en Zuyderland MCis het gelukt de deelnemersbijdrage 
laag te houden. Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, etc.  
€ 125. Artsen in opleiding (AIO’s en HAIO’s), oud-huisartsen en oud-specialisten, verpleegkundig 
specialisten € 100.  
Bij verhindering na afmelding brengen wij € 25 administratiekosten in rekening. Bij afmelding  
na 27 oktober of ‘no-show’ vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

Congrescommissie
In de congrescommissie hebben zitting: Minke Bakker (MDL-arts), Jochem van den Berg 
(kinderarts), Josée Douven (specialist ouderengeneeskunde), Stefan van der Eerden (huisarts), 
Michiel Gronenschild (voorzitter, longarts), Christian Guillaume (ziekenhuisapotheker), Paul 
Kuipers (beleidsmedewerker transmurale zorg), Evelien Ruijters (huisarts), Stephanie Meens 
(radioloog), Maud Sluysmans (huisarts) Jos Straetmans (KNO-arts) en Monette Stoffels 
(congresbureau).

Congresbureau
Monette Stoffels-Spauwen, Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard. Bezoekadres:  
Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen T. 045-5767683  E. congresbureau@zuyderland.nl
www.zuyderland.nl/congresbureau

algemene gegevens

standhouders & sponsoren
• Adelante
• Allergy therapeutics
• Astellas Pharma bv
• Astra Zeneca
• Baat Accountancy
• Bayer BV
• Boehringer Ingelheim bv
• Chiesi Pharmaceuticals
• Flen Pharma
• Grünenthal 
• GSK

• Glaxo Smith Kline
• Het Rughuis
• Leo Pharma
• Meander
• Mylan Pharma
• Novartis Pharma
• Novo Nordisk
• Rabobank Parkstad
• SGL
• Vigo
• Will Pharma

Inschrijvingsprocedure
Inschrijven middels aanmeldingsformulier op de website www.zuyderland.nl/wenckebach. Na 
inschrijving ontvangt u een factuur/bevestiging van deelname met uw individuele programma.

Accreditatie
ABC1: 5 accreditatiepunten verstrekt. ABAN en V&VN: accreditatie aangevraagd. Overige 
deelnemers kunnen indien gewenst een certificaat ontvangen. Voor toekenning van 
accreditatiepunten dient u de accreditatielijst te tekenen bij de registratie- en infobalie.

Waarneming huisartsen en specialisten
Om de huisartsen in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn, zal de Stichting Nightcare 
zorgdragen voor waarneming vanaf 12.00 uur. U kunt vanaf dit tijdstip doorschakelen naar de 
Nightcare. Alleen huisartsen die daadwerkelijk komen, mogen gebruik maken van deze service. 
Analoog hieraan heeft het Bestuur Medisch Specalistisch Bedrijf  geadviseerd aan de medisch 
specialisten om hun vervangingsdienst eveneens om 12.00 uur in te laten gaan indien zij het 
Wenckebach Symposium bezoeken.
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Na een lunch wordt het programma geopend met de uitreiking van de Van 
Berckelprijs en de prijzen van het 7e Wetenschappelijk Symposium Zuyderland. 
Vorig jaar werd voor de eerste keer een plenair transmuraal uur gehouden, 
waarin transmurale projecten in de regio werden besproken. Aangezien dit 
zeer positief is ontvangen, heeft de commissie besloten om dit jaarlijks te 
programmeren. Het thema van dit jaar is: ‘Van jong naar oud, continuïteit 
in de zorg’. Daarna is het woord aan Wim van der Meeren, CEO van CZ. In 
zijn openingsvoordracht wordt vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar 
ingegaan op het regioregie-model, waarbij onderzocht wordt om met 
regionale partners gezamenlijk de gezondheid en de kwaliteit van zorg in de 
regio te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te beheersen. Naast dit concept 
wordt ook ingegaan op de eerste praktijkervaringen en de verwachtingen voor 
de toekomst met betrekking tot deze vorm van ‘marktsamenwerking’. 

Dit jaar staan er weer diverse zeer interessante workshops op het programma, 
gezamenlijk gepresenteerd door collegae uit de eerste en tweede lijn. U kunt 
zelf een keuze maken uit het gevarieerde aanbod en u hiervoor inschrijven. 
Nieuw dit jaar zijn een drietal parallelle discipline-overstijgende lezingen, met 
name voor medisch specialisten. 

Esther Vergeer, Nederlands succesvolste gehandicapte sportster, neemt 
de slotlezing voor haar rekening. Esther is onder andere zevenvoudig 
Paralympisch kampioen rolstoeltennis, tweevoudig winnares van de Laureus 
Award voor beste gehandicapte sportster ter wereld en goed voor 27 Grand 
Slamtitels. Tevens heeft zij haar eigen foundation, waarbij zij kinderen met een 
lichamelijke beperking stimuleert te gaan sporten. Zij zal een indrukwekkend 
en vooral inspirerend verhaal houden over het omgaan met tegenslagen, 
doorzettingsvermogen en presteren onder druk.
David Jongen, voorzitter Raad van Bestuur Zuyderland, zal het slotwoord tot 
u richten waarna u van harte bent uitgenodigd om de dag met een aangeklede 
netwerkborrel af te sluiten.

Hopende u 4 november te mogen begroeten,
namens de Wenckebachcommissie, 

Michiel Gronenschild, voorzitter

Geachte collegae,

Na het jubileum van vorig jaar vindt dit jaar de 26e editie van het Wenckebach 
Symposium op 4 november plaats. Opnieuw in de VUE bioscoop (voorheen JT). 
Hoewel in de zorg veel veranderingen plaatsvinden, blijft het primaire doel van 
het symposium transmurale samenwerking, overdracht van kennis en expertise 
en natuurlijk het onderhouden van sociale contacten tussen zorgverleners uit 
de eerste en tweede lijn. 

12.00 uur Registratie met lunch 
12.30 uur  Opening  

Michiel Gronenschild, voorzitter Wenckebachcommissie
12.35 uur Uitreiking van de 27ste Van Berckelprijs 
12.50 uur Uitreiking prijzen 7e Wetenschappelijk Symposium Zuyderland
13.00 uur  Plenair transmuraal uur met als thema: Van jong naar oud, continuïteit 

in de zorg. Transmurale projecten in de regio
  •  Geboortecentrum 

Rob Aardenburg, gynaecoloog, Colleen Vaessen en Marlies Dansen, 
kinderartsen/neonatologen

  •  Sub Acute Unit Geriatrie 
Frank Guldemond, huisarts en Machiel Smid, internist SOG

  •  PlusPunt in beweging 
Nathalie van Breugel, lid Raad van Bestuur en Jos Palmen, huisarts 

14.00 uur  Marktsamenwerking in Zuid-Limburg 
Wim van der Meeren, CEO CZ

14.50 uur  Pauze met  mogelijkheid tot stand bezoek

15.20 uur Sessie 1 parallelle workshops & lezing
16.05 uur Sessie 2 parallelle workshops & lezing 

16.50 uur Pauze met mogelijkheid tot stand bezoek

17.20 uur Sessie 3 parallelle workshops & lezing
18.05 uur  Kracht en kwetsbaarheid 

Esther Vergeer, rolstoeltennister
19.05 uur Slotwoord David Jongen, voorzitter Raad van Bestuur Zuyderland
19.15 uur Netwerkborrel Wine & dine

Workshops
1.  Anticonceptie in de praktijk 

Evelien Ruijters, huisarts en Ingrid Devies, gynaecoloog

2.  Bevolkingsonderzoek colorectaal carcinoom, ervaringen en huidige stand van zaken.  
Luc Harings, huisarts, Jan Stoot, chirurg, Annick van Nunen, MDL-arts

3.  Bekkenbodemproblematiek 
Mirjam Weemhof, gynaecoloog en Mieke Bruggemans, huisarts

4.  SOA, terug van nooit weggeweest 
Joost van der Kleij, dermatoloog, Anne-Marie Niekamp,  arts M&G/antropoloog  
en Johan van Hooren, huisarts

5.  De arts-patiënt relatie bij de SOLK patiënt.  Wat moet je er  mee?!! 
Hélène van den Besselaar, jurist en mindfulness- en ACT trainer CLK polikliniek,  
Jack Engels, psychiater/psychotherapeut en Freek Leenders, huisarts 

6.  Oogheelkundige (spoed)patiënten in de huisartspraktijk; Zelf behandelen of 
doorverwijzen? 
Ronald de Crom, oogarts en Cindy Linden-Beckers, huisarts 
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A   7.  Kleine kwalen in de neonatologie 
Marlies Dansen, kinderarts/neonatoloog en Monique Beld, huisarts

  8.  Natuurlijk of (toch) niet natuurlijk overlijden? 
Frans Poettgens, forensisch arts GGD Zuid-Limburg, Sebastiaan van Peer,  
huisarts en Josée Douven, specialist ouderengeneeskunde 

  9.  Euthanasie bij dementia 
Pieter Frijns, specialist ouderengeneeskunde en Stefan Koopmans,  
huisarts/SCEN-arts 

10.  Cardiorevalidatie 
Petra Kuipers, cardioloog Adelante en Tieneke Ansink, cardioloog

11.  Help er komt een verstandelijk beperkte medemens in de praktijk 
Dr. Annemiek Wagemans, arts Verstandelijk Gehandicapten, dr.  Rens.Evers, 
psychiater en Jo  Crützen, huisarts 

12.  Revalidatie tijdens en na oncologische behandeling: zinvol en haalbaar? 
Nicole Zusterzeel, revalidatie-arts, Jolanda Friesen, promovendus nazorg oncologie, 
Roel Ramaekers, oncologie-fysiotherapeut en Asiong Jie, internist en oncoloog

13.  Zorgpad Stervensfase, wat moet ik daar nou weer mee?  
Harry Eussen, oud-huisarts/voorzitter kernstaf Palliatieve Zorg regio OZL, Stephan 
van den Brand, huisarts, Jolanda van Steenhoven, verpleegkundige hospice de 
Mantelhof te Heerlen en Marij Schielke, wijkverpleegkundige/verpleegkundig 
pijnspecialist

14.  Nierfunctiestoornissen; samenwerking tussen de huisarts en internist 
Nicole Heitink, internist en Maarten Gering, huisarts

Parallelle lezingen
1.  Transparantie in de zorg: Het meten en interpreteren van de uitkomsten van zorg 

Dr. Jan Schouten, oogarts/klinisch epidemioloog

2.  Tucht- en Gezondheidsrecht 
Marike van der Hart, secretaris Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
te Eindhoven

3.  Oncologische follow-up: huisarts en specialist 
Frans Erdkamp, medisch oncoloog en Mark Eyck, vm. Huisarts/directeur NHG 
praktijkacccreditering

Voor de inhoud van de workshops en lezingen verwijzen wij u naar: 
www.zuyderland.nl/wenckebach




