CNE Verpleegkundig Specialisten / Wetenschappelijk Onderzoek
7 maart 2017

‘Hoe een verpleegkundige een CAT vangt’
Met een critically appraisal topic praktijkvragen beantwoorden
Op een interactieve manier wordt er in deze CNE invulling gegeven aan het
gestructureerd zoeken naar antwoorden op een vraag uit de dagelijkse
verpleegkundige praktijk. Er wordt gebruik gemaakt van de praktijkervaringen van
de deelnemers.
De deelnemer wordt gevraagd waar mogelijk een laptop, surface of Ipad mee naar
de cursus te nemen voor de workshops; dit om zelf te zoeken op internet aan de
hand van zoektermen op Pubmed naar evidence-based literatuur. Er wordt gewerkt
met situaties uit de praktijk van de deelnemers.

PROGRAMMA
Ontvangst met koffie en thee
09.00–09.15
09.15–09.30

Welkomstwoord door dagvoorzitter
Willianne van der Poel, MSc, MANP, docent verpleegkunde HVA en
verpleegkundig specialist Hartrevalidatie Polifysiek Cardiovitaal

09.30–10.15

CAT 1: Bètablokker na CABG bij patiënten met goede
linkerventrikelfunctie Optimale postoperatieve duur van therapie
Gerda van der Vecht-Kroeze, MANP, verpleegkundig specialist
cardiologie OLVG Oost.

10.15–11.00

CAT 2: Laxeren preoperatief voor cardio thoracale chirurgie
Marije de Lange, MSc, MANP, verpleegkundig specialist CTC en
klinisch epidemioloog St. Antonius ziekenhuis

11.00–11.30

Pauze met koffie en thee

11.30–12.30

PICO, vraagstelling klinische onzekerheid en zoekstrategie
Willemke Stilma, MSc, docent verpleegkunde HVA

12.30–13.15

Lunch

13.15–13.45

Workshop eigen PICO en vraagstelling formuleren
Willemke Stilma, MSc, docent verpleegkunde HVA

13.45–14.15

Workshop zoektermen formuleren
Bert Berenschot, informatiespecialist OLVG Oost

14.15–14.45

Workshop zoeken met de zoekstrategie
Bert Berenschot, informatiespecialist OLVG Oost

14.45–15.15

Pauze met koffie, thee en fris

15.15–16.00

Terugkoppeling gevonden artikelen
Bert Berenschot, informatiespecialist OLVG Oost

16.00–16.30

Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier
Willianne van der Poel, MSc, MANP, docent verpleegkunde HVA en
verpleegkundig specialist Hartrevalidatie Polifysiek Cardiovitaal
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DOEL
Evidence uit de literatuur in de dagelijkse (klinische) praktijk integreren om
onderzoeksresultaten te verbinden met de praktijk.
DOELGROEP
Deze CNE is georganiseerd voor verpleegkundigen, verpleegkundig consulenten,
verpleegkundig specialisten, verpleegkundig specialisten in opleiding en
gespecialiseerd verpleegkundigen in de cardiologie en andere geïnteresseerden.
DIDACTISCHE WERKWIJZE
Er zal een afwisseling zijn van presentaties en workshops.
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 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).

