
Borstcentrum Zuyd
Openingssymposium

Datum
Donderdag 18 mei 2017, 17.00 - 21.00 uur
 
Adres & route beschrijving
Zuyderland Medisch Centrum
Auditorium, 2e etage Zorgboulevard
Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen

Parkeergarage 
Demystraat 1, 6162 AP Geleen.  
 
Kijk voor de routebeschrijving ook op 
www.zuyderland.nl/locaties 

Aanmelden 
Aanmelden kan online via  
www.zuyderland.nl/symposia

Accreditatie 
Is aangevraagd voor huisartsen, verpleegkundig 
specialisten, medisch specialisten en  
gespecialiseerd verpleegkundigen

Doelgroep
• Huisartsen Westelijke Mijnstreek
• Huisartsen Oostelijke Mijnstreek
• Mammacare verpleegkundigen
• Verpleegkundig specialisten
• Medisch specialisten borstkankerzorg
• Geïnteresseerden

informatie

Samen schakelen naar excellente zorg



17.00 – 17.30 uur   
Aanmelden en ontvangst met koffie, thee en vlaai
 
17.30 - 17.40 uur   
Welkomstwoord dagvoorzitter dr. Frans Erdkamp, medisch oncoloog

17.40 – 18.00 uur 
Zorgpad borstkanker vanuit patiëntenperspectief
Mrs. drs. Thea Thuijls MSc, patiënt & vrijwillig patient advocate  
BorstkankerVereniging Nederland (BVN)
 
18.00 – 18.20 uur   
Huisarts en borstcentrum, continue blijven schakelen
Drs. Miranda van Reisen, huisarts - Medisch Centrum Nuth

18.20 – 18.45 uur   
Zorgpad Borstcentrum Zuyd
Dr. Yvonne Vissers, chirurg-oncoloog - Borstcentrum Zuyd

18.45 – 19.00 uur   
Nazorg en nacontrole bij borstkanker 
Dr. Asiong Jie, internist – hematoloog Zuyderland en bijzonder lector Integrative 
Patient Centred Health Care Hogeschool Zuyd
 
19.00– 19.30 uur   
Forumdiscussie 
• Thea Thuijls (patiënt & vrijwillig patient advocate BorstkankerVereniging Nederland)
• Kay Liedekerken (huisarts, Huisartsenpraktijk Kleine Steeg Sittard)
• Marja Portz (verpleegkundig specialist oncologie)
• Anne Marth Lenssen (verpleegkundig specialist chirurgie)
• Margreet Osinga (radioloog)
• Marleen Meesters (plastisch chirurg)

19.30 uur  
Officiële opening Borstcentrum Zuyd door drs. David Jongen, voorzitter RvB Zuyderland 
 
19.45 uur  
Buffet en borrel. Hierbij is het mogelijk om Borstcentrum Zuyd te bezoeken

programma

Dit symposium is ter gelegenheid van de officiële opening van 
Borstcentrum Zuyd in Zuyderland Medisch Centrum, locatie 
Sittard-Geleen. In ons nieuwe borstcentrum wordt alle zorg 
rondom (verdenking op) borstkanker verleend. Centraal hierbij 
staat samenwerking; samen met de patiënt, samen met de 
huisarts en samen met alle betrokken professionals excellente 
zorg bieden.

Bij de ontwikkeling van ons centrum is rekening gehouden met 
de behoeften van onze patiënten. Zo worden de patiënten 
gastvrij ontvangen in ‘de huiskamer’ om te zorgen voor een zo 
aangenaam mogelijk verblijf, zijn de betrokken professionals 
op één plek beschikbaar en staat aandacht voor privacy, snelle 
diagnostiek en snelle uitslagen voorop, ook in het nacontrole 
traject. 

Tijdens dit symposium gaan we in op het zorgpad vanuit 
verschillende perspectieven. 

Samen schakelen naar 
excellente zorg

Het programma is samengesteld door een programmacommissie 
waarin twee huisartsen uit beide regio’s hebben deelgenomen.

18 mei 2017




