
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CNE Vasculaire Zorg / Atriumfibrilleren 
20 september 2016 
 

Vasculitis en Reuma 
 

Ochtendprogramma Vasculaire Zorg  

Middagprogramma gezamenlijk met Atriumfibrilleren 

In de ochtend is het programma gericht op reuma en vasculitis. Er wordt ingegaan 
op de behandeling van verschillende ziektebeelden in relatie tot hart- en vaatziekte. 
Specifieke CVRM aandachtspunten worden uitgelicht en het effect op de risicoscore 
wordt besproken. 
 
In de middag is er een gecombineerd programma met de werkgroep 
Atriumfibrilleren waarbij wordt ingegaan op de behandeling van een arteriële 
trombose met een NOAC  en tevens wordt de samenhang van atriumfibrilleren en 
hypertensie besproken. 

OCHTENDPROGRAMMA VASCULAIRE ZORG 
 
09.00 – 09.30 Ontvangst met koffie en thee 

 
09.30 – 09.40 Welkomstwoord door dagvoorzitter 

Yvette Henstra, MANP, Verpleegkundig Specialist vasculaire 
geneeskunde, OLVG  
 

09.40 – 11.15 
 

Reumatische ziekten en hart- en vaatziekten: feiten en fabels 
anno 2016 
Prof. Dr. M.T. Nurmohamed, Reumatoloog, Hoofd afdeling Research 
Reumatologie Reade Amsterdam, Reumatoloog VuMC Amsterdam 
 

11.15 – 11.30 Pauze met koffie en thee 
 

11.30 – 12.30 
 

Vasculitis en hart- en vaatziekten 
Drs. J. Truijen, arts-assistent Interne Geneeskunde / Vasculaire 
geneeskunde OLVG/AMC 
 

12.30 – 13.30 Lunch 
 

GEZAMENLIJK MIDDAGPROGRAMMA MET ATRIUMFIBRILLEREN 
 
13.30 – 14.30 
 

Behandeling diep veneuze trombose    
Mw. D. Werner, Verpleegkundig specialist intensieve zorg 
Vasculaire geneeskunde & endocrinologie, Amphia Ziekenhuis 

 
14.30 – 15.00 

 
Pauze met koffie en thee 
 

15.00 – 16.15 AF en NOAC 
Mw. Drs. D.J.W. van Kessel, arts-assistent in opleiding tot 
cardioloog, OLVG 

 
16.15 – 16.30 

 
Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier 

   
Deze CNE wordt gesponsord door Amgen. 

 
 
 

 



    

 

    

        
DOEL 
De cursist verwerft kennis over de behandeling en begeleiding van patiënten met 
reuma en vasculitis in relatie tot Hart en Vaatziekte. 
 
DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor verpleegkundig specialisten 1e en 2e lijn die zich 
bezig houden met  cardiovasculaire geneeskunde, hart- en vaatverpleegkundigen, 
praktijkondersteuners en andere geïnteresseerden. 
 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Er zal een afwisseling zijn van onderwijs leergesprekken, educatief en interactief. 
 
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 congressen als Venticare en 
CarVasZ. Gedurende het jaarlidmaat -
schap 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 is 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). 
 
 
Deze CNE wordt gesponsord door Amgen. 
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