CNE van de werkgroepen

Acute Cardiale Zorg
Interventie Cardiologie
Thoraxchirurgie

28 maart 2017

“Ben jij klaar voor de acute Cardio patiënt?
Van actie tot reactie“
We nemen je mee in de zorg rondom de acute cardio(thoracale) patiënt. Van de
eerste diagnostiek, via interventiemogelijkheden tot aan de psychosociale
begeleiding. Daarnaast besteden we aandacht aan het oefenen van praktische
vaardigheden die jou als verpleegkundige in de dagelijkse praktijk kunnen
ondersteunen.
PROGRAMMA
Ontvangst met koffie en thee
09.00–09.30
09.30–09.40

Welkomstwoord door dagvoorzitters
Laura van Vliet-Maat
Rosa Veldhoen-Tijben
Richard van der Jagt

09.40–11.15

Geleidingscomplicaties, diagnostiek en behandeling
J. Peringa en G. Nijkerk

11.15–11.30

Pauze met koffie en thee

11.30–12.30

Psychosociale zorg na een acute cardio opname
Drs. E.T. Tieken, psycholoog OLVG

12.30–13.30

Lunch

13.30–13.40

Uitleg en indeling workshops

13.40–14.30

Workshopronde 1
Iedere deelnemer kan meedoen aan 2 van de onderstaande
workshops (2x 50 min)
Workshop 1
Externe pacemaker (werking, drempelen en verpleegkundige
observaties)
M. Zumbrink, pacemaker technicus, AMC
Workshop 2
Klinisch redeneren in de acute setting
S. van Opzeeland, Alert trainer, OLVG
Workshop 3
Kapbeademing in combinatie met BLS
M. Bakker en R. Janssen, docenten aan de Amstel Academie

14.30–14.45

Pauze met koffie, thee en fris

14.45–15.35

Workshopronde 2

15.35–16.30

Mechanische complicaties (diagnostiek & behandeling van
o.a. VSR, vrije wand ruptuur, en papillairspier ruptuur)
Prof. dr. R.J. de Winter, Interventiecardioloog, AMC

16.30–16.45

Plenaire afsluiting, invullen evaluatieformulier en uitreiken
bewijs van deelname
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DOEL
Het van en met elkaar leren en bruikbaar voor de dagelijkse zorg voor de cardiale
patiënt.
DOELGROEP
Deze CNE is georganiseerd voor verpleegkundigen werkzaam op de
verpleegafdeling cardiologie, cardio thoracale chirurgie, CCU en HCK’s,
Verpleegkundig Specialisten en andere geïnteresseerden.
DIDACTISCHE WERKWIJZE
Er zal een afwisseling zijn van voordrachten, interactief redeneren, workshops en
practicum.
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 op congressen als Venticare en
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 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).

