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Dermatologie & Phlebologie – Phlebologie & Dermatologie 
Opleidingscursus van de Zwitserse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.(SGDV) 

Open for trainees of the EADV Task Force of Phlebology (Prof. Dr. Felicitas Pannier) 
Open for trainees of the EADV Task Force of Wounds (Prof. Dr. Marco Romanelli) 

Betaalbare cursuskosten, goedkope overnachtingen mogelijk, reiskosten op eigen kosten. 

 

Vrijdag en zaterdag 23 en 24. maart 2018, Universitätsspital Zürich, Schweiz 
 

Organisatie:  Prof. Dr. med. Jürg Hafner, Zürich 
Kontakt en Registratie: www.dermatology-phlebology.ch 

 
 

Vrijdag 23 maart 2018 
 
13.30 – 14.15 Duplex (Plenair) 

Wolfgang Salmhofer 
 
14.30 – 15.30 Workshop in kleine groepen, 5  themata 
 
15.30 – 16.15 Koffiepauze 
   
16.15 – 17.00 Sclerocompressie therapie (Plenaire voordracht) 

Michael Kockaert 
 
17.15 – 18.15 Workshop in kleine groepen, 5  themata 
 
18.30  Vervoer naar “Pfadiheim Uster” (Zürich), diner, genieten. 
 
 

Zaterdag 24 maart 2018 
 
08.00 – 08.45 Diagnose en behandeling ulcus cruris (Plenaire voordracht) 
  Elena Conde 
 
09.00 – 10.00 Workshop in kleine groepen, 5  themata 
  
10.00 – 10.30 Koffiepauze 
 
10.30 – 11.15 Compressietherapie (Plenaire voordracht) 
  Jürg Hafner 
 
11.30 – 12.30 Workshop in kleine groepen, 5  themata 
 

12.30 – 13.30 Lunch 
 
13.30 – 14.15 Endoveneuze thermische ablatie (EVTA) (Plenaire voordracht) 
  Tim Wentel 
 
14.30 – 15.30 Workshop in kleine groepen, 5  themata 
 
   
15.45 – 16.15 Discussie  

http://www.derma.ch/
mailto:sgdv-ssdv@hin.ch


 

 

 

Voorwoord 

De Flebologie is een belangrijk sub-specialisme in de dermatologie. De dermatologie heeft 
het mogelijk gemaakt om de morfologie en de pathofysiologie van de chronisch veneuze 
insufficiëntie (CVI) te begrijpen. Hoekstenen van de behandeling van CVI, zoals compres-
sietherapie, ambulante flebectomie, sclerotherapie, echogeleide sclerocompressie, de en-
doveneuze thermische ablatie en de shave-technieken voor ulcera zijn door dermatologen 
uitgevonden of tenminste medeontwikkeld. Om diverse redenen  verloor de flebologie aan 
belang in de dermatologie. De Immunologie, de huidkanker-epidemie met nieuwe chirurgi-
sche technieken in de dermato-oncologie en de populariteit van de anti-aging produkten 
en cosmeceuticals hebben de interesse veschoven. Omdat veneus duplexonderzoek nu 
geldt als de gouden standaard in de diagnostiek voor flebologie, is een cursus flebologie 
niet meer weg te denken in de dermatologie.  

Anderzijds evolueren de behandelingen van de veneuze vaatchirurgie naar steeds minder 
invasieve en ambulante behandelingen. In dit perspectief kan chronisch veneuze insuf-
ficëntie bij stamvaricositas meer en meer op de polikliniek dermatologie plaatsvinden. 

Flebologie is een interdisciplinair specialisme met zowel conservatieve als interventionele 
behandelingen. Dermatologen, vaatchirurgen, radiologen en nurse practitioners zijn alle 
belangrijk voor een succesvolle behandeling. Om deze redenen is een praktijkgerichte 
opleiding flebologie te verkiezen boven een lauter theoretische cursus. En men leert des-
kundige en ervaren collega’s kennen die later als leermeester op uw poli nieuwe technie-
ken kunn aanleren. Deze interactie tussen tutor en deelnemer is een groot voordeel van 
een intensieve en praktisch georiënteerde cursus. 

Het zou ons enorm verheugen als wij met deze dermatologie-flebologie cursus dit doel 
bereiken. Wie niet waagt, wie niet wint. Schrijf in en wordt enthousiast. Tot in Zürich. 

Met vriendelijke groeten, 

Jürg Hafner 

  



 

 

 

Locatie 

University Hospital of Zurich, Switzerland 
Training Centre SCHUL Gloriastrasse 19 8091 Zurich 
 
Organisatie 
Prof. Dr. med. Jürg Hafner 
Divison In-Hospital  Dermatology and Surgical Dermatology University Hospital of Zurich,  Switzerland 

 
Contact & Registratie 
www.dermatology-phlebology.ch 
Registration fees CHF 100.– (approx. EUR 100.–)  all included (course fee, day catering 
and evening event). 
 
Registration online at www.dermatology-phlebology.ch. 
 
Accommodatie & Avondprogramma 
De organisatie stelt 30 kamers ter beschikking in het sympathieke “Scout House” bij Zürich 
(Pfadiheim Uster). Hier vindt ook het avondprogramma plaats. De deelnmers die voor 
deze optie kiezen nemen hun eigen slaapzak mee. Reservatie op deze locatie is verplicht 
en kan worden gemaakt tijdens het online inschrijven op www.dermatology-phlebology.ch 
De deelnemers die voor een hotel kiezen krijgen een vergoeding van 50 CHF. 
Reiskosten op eigen kosten 
 
Accreditatie voor de Zwitserse SGDV en SGP 10 punten. 
Accreditatie voor NL is aangevraagd. 
 
Educational Grant JH Rahn Foundation, Zurich 
The Foundation is dedicated to clinical research and postgraduate  medical training of 
young physicians in the fields of  Dermatologic Surgery as well as Phlebology and Wound 
Healing. 
 
www.dermatology-phlebology.ch 
 
Organised by JH Rahn Foundation 
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