
 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

 

09.00 – 09.30 Ontvangst met koffie en thee 
 

09.30 – 09.40 Welkomstwoord door dagvoorzitters  
Christel van der Nat-Saljé en Corien Flint 
 

09.40 – 10.30 
 

Endocriene aandoeningen en hart- en vaatziekten 
Wat is de invloed van endocriene aandoeningen  op hart- en vaatziekten? 
Dr. A.M.H. Vergeer, arts in opleiding tot internist Endocrinoloog, UMC Utrecht 
 

10.30 – 11.15  Reuma en hart- en vaatziekten 
Wat is de invloed van reuma op hart- en vaatziekten? 
Dr. V.P. van Halm, Cardioloog, AMC 
 

11.15 – 11.30 Pauze 
 

11.30 – 12.30 
 

HIV en hart- en vaatziekten 
Wat is de invloed van HIV op hart- en vaatziekten? 
Dr. A.M.L. Oude Lashof, internist infectioloog MUMC 

 

12.30 – 13.30 
 

Lunch 

13.30 – 15.00 
 

Farmacotherapie bij hart- en vaatziekten 
Geneesmiddelengroepen bij verschillende aandoeningen, interacties 
daartussen en valkuilen 
Dr. A.H. Greupink MSc, PharmD, PhD, docent en onderzoeker, afdeling 
Farmacologie-Toxicologie, Radboud UMC 
 

15.00 – 15.15 Pauze 
 

15.15 – 16.00 
 

Rol van de verpleegkundige bij therapietrouw 
Wat en hoe kun je bijdragen? – Casuïstiek 
A. Sieben MANP, Verpleegkundig Specialist Vaatchirurgie, Radboud UMC 
 

16.00 Afsluiting + invullen evaluatieformulier 
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Hart- en vaatziekten;  

comorbiditeit en farmacotherapie 
In Nederland leven meer dan 1 miljoen mensen met een hart- of vaatziekte. Bij nog meer 
mensen is sprake van risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten, zoals 
hypertensie en dyslipidemie. 
 
Verschillende aandoeningen beïnvloeden het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Dit 
kan komen door de ziekte zelf, door de behandeling ervan, of beide. Hoe dit werkt voor 
endocriene aandoeningen, reuma en HIV zal in het ochtendprogramma nader worden 
toegelicht door verschillende specialisten.  
Bij een groot deel van de patiënten is naast een hart- of vaatziekte sprake van comorbiditeit. 
Dit betekent vaak veel medicijnen, die elkaar onderling kunnen beïnvloeden.  
 

In het eerste deel van het middagprogramma zal een klinisch farmacoloog uitleg geven over 
cardiovasculaire medicatie. Er wordt een kapstok gegeven om beter te begrijpen hoe deze 
middelen hun werking (en vaak ook bijwerkingen) uitoefenen, de zogenaamde 
‘farmacodynamiek’. Daarna zal ingegaan worden op de ‘farmacokinetiek’. Hierbij gaat het erom 
te begrijpen wat het lichaam doet met het medicijn nadat het in het lichaam is opgenomen. Via 
welke wegen worden de middelen weer uit het lichaam verwijderd? Hoe snel gaat dit? Welke 
factoren kunnen hiervan op invloed zijn? Met de opgedane kennis kan ingeschat worden waar 
rekening mee moet worden gehouden als er bijvoorbeeld sprake is van nierfunctieverlies of 
polyfarmacie. Aan de hand van enkele casus zal hier vervolgens mee geoefend worden.   
 

Uit onderzoek blijkt dat hoe meer medicijnen er zijn voorgeschreven en hoe meer 
innamemomenten er zijn, hoe lager de therapietrouw wordt. Zeker bij comorbiditeit is dit een 
lastig probleem. Hoe je als verpleegkundige de therapietrouw betrouwbaar kan meten en 
welke interventies je kan inzetten om de therapietrouw te verbeteren zal worden besproken 
tijdens de laatste middagsessie. 



 

 

 

        

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOEL 
- Zicht krijgen op aandoeningen die frequent voorkomen in combinatie met hart- en 

vaatziekten en begrijpen waarom dit zo is. 
- Uitbreiden van kennis over farmacotherapie bij hart- en vaatziekten.  
- Leren hoe therapietrouw betrouwbaar gemeten kan worden en welke interventies je als 

verpleegkundige in kan zetten om therapietrouw te vergroten.   
 

DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, 
werkzaam in de zorg voor patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten en overige 
belangstellenden. 

 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Hoorcollege en workshop 

 
UREN 
5 contacturen 

 
LOCATIE 
Cursus- en vergadercentrum Domstad 
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ  Utrecht 
 

KOSTEN 
NVHVV Leden Niet-leden 

€ 58,- € 117,- 
Dit is inclusief 1 jaar lidmaatschap van de NVHVV. U 
ontvangt 5x Cordiaal en korting op congressen als 
Venticare en CarVasZ. Gedurende het jaar 
lidmaatschap 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 
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 is aangevraagd en toegekend voor 5 punten bij de NVHVV en RSV (Register 
Specialismen Verpleegkunde). 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).  
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