Uw specialistisch reumacentrum met
aandacht voor de mens achter de ziekte
RZWN hecht veel waarde aan een goede relatie en samenwerking met
zorgprofessionals en partners in de zorg.

Uw specialistisch reumacentrum met persoonlijke aandacht
Wij leveren integrale reumazorg in een kleinschalige, patiëntvriendelijke setting
met korte wachttijden.
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Ons team van medisch specialisten in Friesland:
v.l.n.r.: Drs. P. Baudoin, Drs. Z.R.G. Sadloe-Chandoe, Drs. D.E.M. Sijpkens

Nu beschikbaar: geaccrediteerde e-learning behandeling van
vroege RA en behandeling van handosteoartritis
Prof. Tom Huizinga en dr. Lotte van de Stadt, beide reumatoloog in het LUMC Leiden bespreken
respectievelijk de Behandeling van vroege RA en de nieuwe inzichten in etiologie en behandeling
van handosteoartritis. De 2 presentaties zijn onderdeel van het 5-jarig jubileumsymposium van
Reumazorg ZWN dat op 29 oktober 2020 heeft plaatsgevonden.
Accreditatie
Voor deze e-learning is 1 punt accreditatie verleend door NVR, NAPA, VSR en V&VN. U komt hiervoor
in aanmerking door de tussentijdse vragen en de posttoets te maken.
U kunt de e-learning op uw eigen gekozen tijd en plaats volgen via
www.reumazorgzwn.nl/agenda/elearning.
Wij wensen u een goede en leerzame e-learning!

Voordelen van Reumazorg ZWN
• Korte wachttijden (twee weken)
• Vergoeding door alle zorgverzekeraars
• Samenwerking met regionale- en academische ziekenhuizen
• 24-uurs zorg voor spoedgevallen
• Meet Kwaliteit van Leven tijdens behandeling
• Werkt aan zorgverbetering door innovatie en E-health

U kunt contact opnemen via:
Friesland:  085 028 02 84
info@reumazorgzwn.nl
www.reumazorgzwn.nl

Via ZorgDomein kunt u uw patiënt(en) direct
digitaal doorverwijzen naar Reumazorg
ZWN. We werken met korte wachttijden.
Normaal gesproken zien we de patiënten
binnen twee weken.
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