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Shared Decision Making 
 De werkgroepen Vasculaire Zorg, Hartfalen en Hartrevalidatie nodigen alle professionals 
van harte uit tot het bijwonen van de scholing Shared Decision Making. Het ochtend- en 
middagprogramma wordt gezamenlijk door de werkgroepen Vasculaire Zorg, Hartfalen en 
Hartrevalidatie uitgevoerd.  
 

Shared Decision Making is het proces waarin de hart- en vaatpatiënt en zorgverlener op 
effectieve wijze samen tot besluitvorming komen met als doel, een positief effect op de 
kwaliteit van leven van de hart- en vaatpatiënt te kunnen bereiken. De positieve effecten van 
Shared Decision Making zijn onder andere een grotere patiënttevredenheid en een hogere 
therapietrouw. Ondanks de positieve effecten van Shared Decision Making en de bereidheid 
om dit in de dagelijkse praktijk toe te passen, blijft het voor zorgverleners vaak de vraag hoe 
ze in de dagelijkse praktijk tot gezamenlijke besluitvorming met de hart- en vaatpatiënt 
moeten komen. 
 

In het ochtendprogramma wordt aandacht besteed aan de theorie, evidence based practice, 
en het onderwijs van Shared Decision Making. Daarnaast zullen behandelopties 
voorbijkomen, waarin aandacht voor de nieuwe richtlijnen van de farmacologie alsmede de 
interactieve vaardigheden van de zorgprofessional. 
De ochtend wordt afgesloten met de waarde en oordeel van patiënten hoe zij vanuit Shared 
Decision Making de therapietrouw bij medicatiegebruik bevorderen. 
 

In het middagprogramma wordt ingegaan op de relatie van Shared Decision Making met de 
leefstijl van hart- en vaatpatiënten. Het accent ligt op de wijze waarop zorgverleners met 
hart- en vaatpatiënten een gezond voedingspatroon en/of beweegpatroon kunnen bereiken. 

PROGRAMMA 
09.00–09.30 Ontvangst met koffie en thee 

 
  
09.30–09.45 Welkomstwoord door dagvoorzitters 

Nellie de Wijs-Antens, Verpleegkundig Specialist, Werkgroep Hartrevalidatie  
Dian Pruijsers-Lamers, Verpleegkundig Specialist, Werkgroep Hartfalen 
Hanneke Evertse, Verpleegkundig Specialist, Werkgroep Vasculaire Zorg 
Annemiek Bogerd-Oudhof, Verpleegkundig Specialist, Werkgroep Vasculaire Zorg 
 

09.45–10.45 
 

Shared decision making in de zorg: recente ontwikkelingen  
Mevrouw dr. Albine Moser, hoofddocent en senior onderzoeker Zuyd Hogeschool 
Heerlen en Universiteit Maastricht 

 
10.45–11.00 

 
Pauze met koffie en thee 
 

11.00–12.00 
 

Farmacotherapie, samen een beslissing nemen: “Dokter al die medicatie, 
kan er niet een tabletje af?“.  
Mevrouw drs. Marieke Henstra, internist ouderengeneeskunde AMC Amsterdam   
    

12.00–12.30 
 

Shared decision making: E-Health, de oplossing voor bevordering van 
zelfredzaamheid en therapietrouw m.b.t. medicatie 
De heer Enteny Smulders MSc, Verpleegkundig Specialist, Huisartsenzorg  
Meditta Roermond    

 
12.30–13.30 

 
Lunch 
 

13.30–14.30 
 

Shared decision making m.b.t. lifestyle 
Mevrouw Meijke van Herwijnen Msc MHA, leefstijlcoach Visiom 

 
14.30–15.00 

 
Pauze met koffie, thee en fris 
 

15.00–16.15 Wat is Shared Decision Making binnen de fysiotherapie bij patiënten met 
hartfalen/hartrevalidatie en vaatproblematiek  
De heer Luc Stalman, fysiotherapeut, Laurentius Ziekenhuis Roermond, afdeling 
Revalidatie 

 
16.15–16.30 

 
Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier 

   
 
 



    

 

    

        
DOEL 
De CNE heeft de volgende leerdoelen: 

 de deelnemer weet wat Shared Decision Making inhoudt 

 de deelnemer kan in een consult herkennen hoe de behoefte van hart- en vaatpatiënt 
aan Shared Decision Making is 

 de deelnemer kan in een consult Shared Decision Making toepassen aangepast aan de 
behoefte van de hart- en vaatpatiënt 

 de deelnemer verwerft  kennis van de effecten van Shared Decision Making 
 
DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd 
verpleegkundigen in de cardiologie, praktijkondersteuners  en andere geïnteresseerden. 
 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Er zal een afwisseling zijn van hoorcolleges en casuïstiek bespreking. 
 
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). 
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