CNE Thoraxchirurgie
16 februari 2016

Complicaties van de waarheid, alles over
EBP en complicaties in de thoraxchirurgie

Op deze dag wordt gekeken naar een stuk anatomie, fysiologie en complicaties op
het gebied van hart en aortachirurgie. Hierbij wordt de aortadissectie opgenomen en
het thoracale aorta aneurysma. De complicatie mediastinitis zal hiernaast ook
uitgediept worden.
Het onderwerp EBP waar de verpleegkundige vandaag de dag steeds meer mee te
maken krijgt, zal besproken worden en geoefend.
Als laatste wordt de PREDOCS studie uitgelegd en welke resultaten dit heeft
opgeleverd voor de praktijk.

PROGRAMMA
09.00 – 09.30

Ontvangst met koffie en thee

09.30 – 09.40

Welkomstwoord door dagvoorzitters
Rosa Veldhoen, seniorverpleegkundige personeel & management,
AMC Amsterdam
Gert Schaaij, Verpleegkundig afdelingshoofd Cardiologie,
Cardiothoracale Chirurgie, St. Antonius ziekenhuis

09.40 – 10.30

Thoracale dissecties
Y.J.H.J. Taverne MD.MSc.MS, arts-assistent in opleiding voor
Thoraxchirurgie, Erasmus MC, Rotterdam

10.30 – 11.00

Complicaties na een dissectie
R. van Valen, verpleegkundig specialist, Erasmus MC, Rotterdam

11.00 – 11.15

Pijn management na cardiale chirurgie
R. van Valen, verpleegkundig specialist, Erasmus MC, Rotterdam

11.15 – 11.30

Pauze met koffie en thee

11.30 – 12.30

Mediastinitis prevena studie
Dr. A.L.P. Markou, chef de Clinique thoraxchirurgie Isala, Zwolle

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 14.30

EBP en ik?
M. de Lange, verpleegkundig specialist, St. Antonius Nieuwegein

14.30 – 15.00

Pauze met koffie en thee

15.00 – 16.00

PREDOCS studie resultaten
Dr. R. Ettema, verplegingswetenschapper & onderzoeker, UMC Utrecht

16.00

Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier
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Complicaties van de waarheid, alles over EBP
en complicaties in de thoraxchirurgie

DOEL
Deze scholing heeft als doel om een verdiepende slag te maken rondom EBP en
waar je als verpleegkundige dit in kunt gebruiken en eventueel zelf onderzoek kan
uitvoeren. Er zullen presentaties zijn om theoretische kennis te verhogen, maar ook
over (lopende) verpleegkundige onderzoeken naar complicaties bij de CTC-patiënt.
In de middag is er ruimte om te werken aan een EBP vraagstuk uit het eigen huis.
DOELGROEP
Deze CNE is georganiseerd voor cardio thoracale cardiologie verpleegkundigen,
verpleegkundig specialisten en overige belangstellenden.
DIDACTISCHE WERKWIJZE
Hoorcolleges en interactieve sessies
UREN
4,5 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).

