CNE van de werkgroep Vasculaire Zorg
19 september 2017

Verhoogd cardiovasculair risico
“Leven met de gevolgen van een hart- en
vaatziekte of een verhoogd risico hierop”
Patiënten die een hart- en vaatziekte krijgen of hierop een verhoogd risico hebben,
krijgen te maken met diverse bijkomende klachten als gevolg van de behandeling of
als gevolg van de ontstane vaatschade. Hierbij kun je denken aan visusklachten,
impotentie-klachten maar ook vermoeidheid is een vaak genoemd symptoom in de
spreekkamer. Wat kun je hiermee als zorgverlener en wat kun je de patiënt
adviseren te doen. Tijdens deze CNE proberen we een antwoord te geven op deze
vragen. Verder besteden we ook aandacht aan het ziektebeeld diabetes mellitus en
waarom verhoogt dit het cardiovasculair risico? Een internist houdt een presentatie
om onze basiskennis op dit gebied weer te optimaliseren. Tot slot wordt de nieuwe
schijf van vijf besproken, wat zijn de veranderingen en hoe ga je hiermee om in de
spreekkamer? Kortom het belooft weer een boeiende dag te worden door een
gevarieerd programma en goede sprekers!

PROGRAMMA
Ontvangst met koffie en thee
09.00–09.30
09.30–09.40

Welkomstwoord door dagvoorzitters
Anke Hendriks en Esther de Haan

09.40–10.30

Waarom krijg je eigenlijk complicaties van diabetes mellitus?
Dhr. dr. J. Westerink, internist-vasculair geneeskundige, UMC
Utrecht

10.30–11.15

Diabetes en Hypertensie en de gevolgen voor het oog
Mw. M.I. van Angelen, physician assistant i.o., Diakonessenhuis,
Utrecht

11.15–11.30

Pauze met koffie en thee

11.30–12.30

Leven met de gevolgen van een cerebrovasculair accident
Mw. W. Pellikaan, verpleegkundig specialist Neurologie, Antonius
Ziekenhuis Nieuwegein

12.30–13.30

Lunch

13.30–14.30

Nieuwe schijf van vijf
Mw. T. Zuidema, diëtiste, Balance Diëtistenpraktijk, Leiden

14.30–15.00

Pauze met koffie, thee en fris

15.00–16.15

Erectiële dysfunctie en HVZ: “survival of the fittest”
Dhr. P.R.I. Rabsztyn, seksuoloog NVVS, Radboudumc en
Rijnstate ziekenhuis

16.15–16.30

Plenaire afsluiting, invullen evaluatieformulier en uitreiken
bewijs van deelname
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DOEL
De cursist verwerft kennis over:
- Diabetes en mellitus en hoe verhoogt dit het cardiovasculair risico
- Behandeling van erectiële dysfunctie
- De gevolgen van hypertensie en diabetes mellitus op het oog
- De nieuwe schijf van vijf: wat zijn de veranderingen en aanbevelingen
- Zichtbare en onzichtbare gevolgen van een cerebrovasculair accident
DOELGROEP
Deze CNE is georganiseerd voor Hart- en vaat verpleegkundigen, Verpleegkundig
specialisten werkzaam in de cardiovasculaire zorg, praktijkondersteuners CVRM en
andere geïnteresseerden.
DIDACTISCHE WERKWIJZE
Er zal een afwisseling zijn van hoorcolleges en casuïstiekbespreking.
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 wordt aangevraagd bij de NVHVV, VSR en NAPA. 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).

