
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CNE van de werkgroep Vasculaire Zorg 
17 september 2019 
 
 

“CVRM in een nieuw jasje” 

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is dit jaar 

verschenen. Deze is tot stand gekomen door samenwerking tussen o.a. huisartsen, 

Verpleegkundig Specialisten, internisten en cardiologen en zal de komende jaren de 

screening, diagnostiek en behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bepalen.  

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennisinstituut) adviseert en 

ondersteunt wetenschappelijke verenigingen bij de ontwikkeling van onder andere evidence-

based richtlijnen. Evidence-based richtlijnen zijn de gouden standaard op het gebied van 

richtlijnen. Deze richtlijnen bestaan uit aanbevelingen gebaseerd op bewijs uit onderzoek, 

met daarbij de voorkeur en kennis van de arts en de patiënt meegewogen.  

De herziening van de richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is door de Nederlandse 

Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en het 

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geïnitieerd. Het Kennisinstituut en het NHG 

ondersteunde de werkgroep in het proces. Tijdens de eerste presentaties zal kort besproken 

hoe de werkgroep is samengesteld, hoe de herziening is aangepakt en hoe de 

aanbevelingen tot stand zijn gekomen.  

 

Ten opzichte van de vorige richtlijn uit 2011 zijn er belangrijke wijzigingen zoals een nieuwe 

SCORE-risicotabel, een ander beleid bij patiënten met diabetes mellitus en lagere LDL-

streefwaarden bij de hoogrisico patiënten. Aan de hand van verschillende ziektebeelden zal 

ingegaan worden op de inhoud van de richtlijn. Uw kennis over deze ziektebeelden wordt 

opgefrist en u hoort wat er met de nieuwe richtlijn verandert aan de behandeling. 

PROGRAMMA 
 
09.00–09.30 Ontvangst met koffie en thee 
  
09.30–09.40 Welkomstwoord door dagvoorzitters 

Yvette Henstra en Corien Flint 
 

09.40–10.35 
 

EBRO: richtlijnontwikkeling  
Bernadine Stegeman, senior adviseur, Kennisinstituut van Medisch 
Specialisten Utrecht 
 

10.35–11.15  Richtlijn CVRM: wat is nieuw? 
Yvette Henstra MANP, verpleegkundig specialist vasculaire 
geneeskunde, OLVG Amsterdam 

 
11.15–11.30 

 
Pauze met koffie en thee 
 

11.30–12.30 
 

In hart en nieren 
Dr. Jan Westerink, internist-vasculair geneeskundige, UMC Utrecht 

 
12.30–13.30 

 
Lunch 
 

13.30–14.30 Dyslipidemie in 2019, een update aan de hand van casuïstiek 
Mark van Haaren, internist-vasculair geneeskundige, Amsterdam UMC 

 
14.30–14.45 
 

 
Pauze met koffie, thee en fris 

14.45–15.45 Diabetes 
Jeroen Nijhuis, internist-endocrinoloog werkzaam in de eerste lijn, 
ProxiCure 
 

15.45–16.00 Afsluiting en invullen evaluatieformulier 

   
 
 

 



    

 

    

        

DOEL 
Deze scholing heeft als doel het opfrissen van uw kennis en het bekend worden met de 
nieuwe richtlijn cardiovasculair risicomanagement. 
 
DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor hart- en vaat verpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten en professionals werkzaam in de cardiovasculaire zorg en andere 
geïnteresseerden. 
 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Hoorcolleges en casuïstiek. 
 
UREN 
5 contacturen 
 
LOCATIE 
Cursus- en vergadercentrum Domstad 
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ  Utrecht 
 
KOSTEN 

NVHVV Leden Niet-leden 

€ 60,- € 120,- 
Dit is inclusief 1 jaar lidmaatschap van de 
NVHVV. U ontvangt 5x Cordiaal en korting 
op ons congres CarVasZ. Gedurende het 
jaarlidmaatschap betaalt u voor overige 
CNE’s dus het gereduceerde tarief. 
 

Na het inzenden van het elektronisch aanmeldingsformulier ontvangt men automatisch 
een bevestiging van ontvangst en een factuur. De deelname is pas definitief na betaling 
van het cursusgeld. Bij annulering binnen 2 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 bij de NVHVV, VSR en V&VN (Diabetes Zorg, 
Praktijkverpleegkunde en Praktijkondersteuners huisartsen somatiek). De deelnemers 
ontvangen een bewijs van deelname indien zij het gehele programma bijgewoond hebben. 
 
INFORMATIE 
Voor uitgebreide informatie, inschrijving en routebeschrijving, zie www.nvhvv.nl – Scholing. 
Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische aanmeldingsformulier 
(www.nvhvv.nl/scholing). 
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