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Introductie nieuwe reumatologen RZWN locaties
in Zeeland
Het team in Zeeland is sinds begin dit jaar uitgebreid met twee
nieuwe reumatologen. Wij stellen hen graag aan u voor:
Reumatoloog drs. H.K. Glas werkzaam op RZWN locatie Goes,
Oostburg en Terneuzen.
Sinds januari 2021 werk ik bij RZWN in Zeeland,
na de opleiding reumatologie in het LUMC in
Leiden te hebben gevolgd. Ik ben als Nederlander
in Noorwegen geboren en getogen en heb
vervolgens
geneeskunde
in
Groningen
gestudeerd. Tijdens de opleiding heb ik mij
bekwaamd in alle aspecten van de reumatologie,
en heb ik verdieping in eHealth gezocht. Ook heb
ik vaardigheden opgedaan in echografie,
nagelriemcapillairscopie en onderwijskunde. Aantrekkelijk aan het
vak is dat we inmiddels met medicatie veel soorten reuma goed
kunnen behandelen. Desalniettemin is voor patiënten de impact op
kwaliteit van leven groot, en verdient dit de beste zorg. Ik hoop
hieraan bij te dragen door onder andere met patiënten en collega’s
samen te werken en kennis te delen.
Reumatoloog dr. A.E. Berden werkzaam op
locatie Goes en Vlissingen
In februari ben ik gestart bij RZWN op de locaties
Goes
en
Vlissingen. Mijn
opleiding
tot
reumatoloog heb ik gevolgd in het LUMC in
Leiden en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.
Tijdens mijn opleiding heb ik mij bekwaamd in de
volle breedte van het vak, waarbij ik mij verder
verdiept heb in de diagnostiek en behandeling
van patiënten met systeemziekten zoals SLE en vasculitis. Mijn
werkzaamheden in de kliniek heb ik de afgelopen jaren met veel
plezier gecombineerd met het doen van wetenschappelijk
onderzoek. Ik kijk er naar uit met u kennis te maken.
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Wijziging
spreekuur
dr.
M.V.
van
Krugten
Naar aanleiding van de komst van reumatoloog Berden, zal
reumatoloog Van Krugten niet meer op dinsdag
werkzaam zijn op locatie Vlissingen, zijn
spreekuur wordt overgenomen door reumatoloog
Berden. Patiënten die het betreft zijn hier reeds
over geïnformeerd. Reumatoloog van Krugten
blijft tot 1 april 2021 op de maandag spreekuur
houden in Vlissingen. Vanaf 1 april 2021 houdt
reumatoloog van Krugten spreekuur op de
woensdag en vrijdag in Terneuzen.

Met vriendelijke groet,
Team Reumazorg ZWN
www.reumazorgzwn.nl
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