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Aanmelden Symposium
Inschrijven voor het bijwonen van het symposium is noodzakelijk.
U kunt zich tot uiterlijk 14 december 2017 aanmelden bij O. Brand via brand.rijssenbeek@gmail.com.
Vermelding van Uw BIG nummer is noodzakelijk om voor accreditatie in aanmerking te komen.

Accreditatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) 2 punten. 

Auberge de Rousch (Manegezaal)
Kloosterkensweg 17
6419 PJ Heerlen
T +31(0)45-5715890
E: info@derousch.nl
www.derousch.nl

Parkeren
Doorrijden tot achter de slagboom of op de parkeerplaats van het ziekenhuis. 
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Hans Kragten 
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Donderdag 
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‘Zorg in Zuid’
Symposium in de reeks 
‘De lijnen in het spoor’ 
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Na ruim 33 jaar werkzaam te zijn geweest als cardioloog in het Zuyderland Medisch Centrum  
zal Hans Kragten zijn actieve loopbaan beëindigen. 
Aansluitend aan het symposium ‘Zorg in Zuid’ kunt U van 17.00 tot 19.00 uur op informele wijze 
afscheid van hem nemen.
Wij waarderen het zeer als U onze gast wilt zijn op deze middag.

Raad van Bestuur Zuyderland    Vakgroep Cardiologie Zuyderland

Na ruim 33 jaar werkzaam te zijn geweest als cardioloog in het Zuyderland Medisch Centrum  
zal Hans Kragten zijn actieve loopbaan beëindigen. 
Aansluitend aan het symposium ‘Zorg in Zuid’ kunt u van 17.30 tot 19.00 uur persoonlijk en 
op informele wijze afscheid van hem nemen.
Wij waarderen het zeer als U onze gast wilt zijn op deze middag.

Raad van Bestuur Zuyderland    Vakgroep Cardiologie Zuyderland

Cadeautip
Uw komst naar zijn afscheid ziet Hans als zijn grootste cadeau. Mocht U alsnog iets willen 
overhandigen dan is een financiële bijdrage aan een gezinsreis van harte welkom. 
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