CNE werkgroep Thoraxchirurgie
10 april 2018

Aortachirurgie: samen redden we levens

Aortachirurgie komt in veel thoraxcentra voor.
Tijdens deze CNE zullen we dieper ingaan op aortachirurgie en daarbij
behorende zorg, er zijn diverse sprekers die verschillende onderwerpen
belichten.
Een chirurg komt vertellen over de verschillende operaties bij aortachirurgie,
een perfusionist vertelt over het belang van de hart-long machine.
Ook de psychosociale zorg rondom een hartoperatie komt aan bod, ervaring
van een patiënt en een maatschappelijk werker.
Daarnaast zullen we met elkaar op een interactieve manier een casus
bespreken.

PROGRAMMA
09.00 – 09.30

Ontvangst met koffie en thee

09.30 – 09.40

Welkomstwoord door dagvoorzitter(s)
Sanne Venhuis en Patricia Valdes

09.40 – 11.15

Aortachirurgie (ingrepen/behandelingen)
Chirurg uit St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

11.15 – 11.30

Pauze

11.30 – 12.30

Psychosociale zorg na spoed operatie
- Maatschappelijk werker uit St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
- Dayenne Zwaagman, “patiënt aan het woord”

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 14.45

Casus bespreking.
Interactief klinisch redeneren (met prijsuitreiking)
G. van Arkel, verpleegkundig specialist St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein

14.45 – 15.00

Pauze

15.00 – 16.20

Hartlongmachine bij aortachirurgie
Lijda den Boer, perfusionist AMC

16.20 – 16.30

Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier
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DOEL
Vergroten van kennis bij aortachirurgie. Verschillende aspecten komen deze
dag aanbod.
DOELGROEP
Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in
thoraxcentra en andere geïnteresseerden.
DIDACTISCHE WERKWIJZE
- Mondelinge presentaties die ondersteund worden door een beeldende
presentatie
- Quiz bij klinische redeneren interactief d.m.v. Kahoot
UREN
5 contacturen
LOCATIE
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
KOSTEN
NVHVV Leden
€ 60,-

Niet-leden
€ 120,Dit is inclusief 1 jaar lidmaatschap van de
NVHVV. U ontvangt 5x Cordiaal en korting
CarVasZ.
Gedurende het jaarlidmaatschap betaalt u
voor de overige CNE’s dus het
gereduceerde tarief.

Na het inzenden van het elektronisch aanmeldingsformulier ontvangt u automatisch
een bevestiging van ontvangst en een factuur. De deelname is pas definitief na
betaling van het cursusgeld. Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de
CNE-dag wordt 50% van de kosten doorbelast. Bij afwezigheid zonder overleg is men
het volledige bedrag verschuldigd.

ACCREDITATIE
Accreditatie wordt aangevraagd en bij de NVHVV en VSR (Verpleegkundig
Specialisten Register). De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname
indien zij het gehele programma bijgewoond hebben.
INFORMATIE
Voor uitgebreide informatie, inschrijving en routebeschrijving: www.nvhvv.nl –
NVHVV opleidingen. Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische
aanmeldingsformulier (www.nvhvv.nl/scholing/cneopleidingen).

