Lezing door chirurg dr. Jan Siebenga.
Bingelrade, 5 maart 2010
Geacht Gildelid,
Ons bezoek aan AIM was een schot in de roos. Niet alleen konden wij daar de allerlaatste snufjes
bekijken op het gebied van medische en paramedische apparatuur, maar ook de ontvangst, de uitleg,
de rondleiding en de afronding waren perfect verzorgd en getimed. Het was voor de deelnemers zeer
de moeite waard!
Om nou onze medische verkenningsserie af te ronden met een echte apotheose hebben wij dr. Jan
Siebenga, chirurg aan het Atrium Medisch Centrum te Heerlen, bereid gevonden een lezing te komen
geven over chirurgie - en meer in het bijzonder - over de behandeling van pectus excavatum oftewel
trechterborst.
De chirurgische ingreep hier voor behoort inmiddels tot een van zijn specialismen. Daarnaast voert
hij o.m. de VATS lobectomie uit en is hij onderscheiden met de belangrijke Schoemakerprijs 2006,
voor de beste wetenschappelijke chirurgische publicatie van dat jaar.
Bovendien zal dan het mogelijk verband tussen dit verschijnsel (PE) en een bepaald hartfalen nader
worden toegelicht.
De spreker kennende, belooft het een zeer interessante avond te worden.
Op 19 maart 2010, zien wij elkaar dus in “Oos Hoeskamer” om 20.00 uur.
Ja wij weten wel dat wij op deze avond concurrentie van de St. Joepmarkt hebben, maar die keert elk
jaar weer terug. En dit is een unieke kans iets op te steken over een pas (her)ontdekt medisch
fenomeen, dat bij één op de duizend mensen – en dan in meerderheid bij mannen - voor komt.
Ook kan aan het einde van deze avond nog het BMG insigne – aan diegenen die dat nog niet
ontvangen hebben en uiteraard na registratie - worden uitgereikt.
Ook dat is een extra reden om te komen ……….
Het bestuur a.i.
Herhaling.
Noteer ook alvast: Op 18 september 2010 – dat is een zaterdag – gaan wij met twee traditionele
zeilschepen, de Nil Desperandum en de Korevaer, een driemaster- en een tweemasterklipper, een
hele dag varen op het IJsselmeer!
Dromerige Zuiderzeeplaatsjes aandoen, shanty’s zingen, eten, drinken, barbecuen, zeilen zetten,
enfin alles van roerganger tot ketelbinkie is mogelijk.
Inschrijving en aanbetaling kan vanaf 19 maart a.s

