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Graag nodigen wij u uit voor de interactieve nascholing Huid&, een nascholing
waarin op verrassende wijze interessante inzichten aan bod komen die op het
grensvlak liggen van de dermatologie en andere medisch specialismen.
In deze sessie zullen twee sprekers vanuit hun eigen expertise de volgende onderwerpen belichten:

Huid & persoonsgerichte zorg.
Toepassing persoonsgerichte zorg binnen dermatologie.
Huid & seks. Raakvlak tussen dermatologie en urologie.
Wij verwelkomen u van harte op dinsdag 7 november in Villa Klein Heumen te Nijmegen, van 18.30 tot
21.30 uur. Voorafgaand aan de nascholing wordt een broodjesbuffet geserveerd. U kunt u eenvoudig
aanmelden middels de aangehechte antwoordkaart. De nascholing is geaccrediteerd voor 2 punten
door de NVDV (dermatologen) en het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).
Graag tot ziens op dinsdag 7 november!
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Uroloogseksuoloog
Dr. Cobi Reisman

Met hartelijke groet,

Dr. Cobi Reisman is verbonden aan Ziekenhuis
Amstelland, Amstelveen en voorzitter van de
European Society for Sexual Medicine

Prof. dr. P.C.M. van de Kerkhof
Hoofd van de afdeling dermatologie
Radboud UMC Nijmegen

Mede mogelijk gemaakt door

Accreditatie (2 punten)
• Nederlandse Vereniging voor
Dermatologie en Venereologie
• Verpleegkundig Specialisten Register

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen last van een
huidaandoening. Velen hiervan hebben door hun huidproblemen
ook last van seksuele problematiek. Van de mensen met atopisch
eczeem en psoriasis blijkt zelfs iets meer dan de helft seksuele
problemen te hebben. En toch wordt er in de dagelijkse praktijk
maar weinig aandacht aan besteed.
Tijdens deze nascholing gaat uroloog/ seksuoloog Cobi Reisman in
gesprek met de voorzitter en ook met u om extra handvaten
te krijgen Huid& Seks meer bespreekbaar te maken in uw praktijk.

Meer informatie en inschrijven:
www.huid-en.nl
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