CNE Vasculaire Zorg
22 maart 2016

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
hypertensie en dyslipidemie
De behandeling van hypertensie en dyslipidemie is voortdurend in ontwikkeling. Bij
patiënten met therapieresistente hypertensie wordt de mogelijkheid van barostenting
en baropacing onderzocht, dr. Spiering komt hierover vertellen wat we hiervan kunnen
verwachten.
Naast devices en invasieve ingrepen, blijft de hoeksteen van de behandeling van
hypertensie medicatie. Tijdens deze dag wordt een overzicht gegeven van alle
mogelijkheden en nieuwe medicatiemogelijkheden op het gebied van hypertensie.
Op dit moment wordt een veelbelovend nieuw medicijn tegen hypercholesterolemie
onderzocht, de zogenoemde PCSK-9 remmer. Maar hoe komt de ontwikkeling van
een nieuw medicijn tot stand, en wat is daar allemaal voor nodig, dit komt allemaal aan
bod tijdens deze leerzame en interessante dag.
Tot slot zullen we nog stil staan bij het fenomeen E-health, wat is dit nu, wat zijn
concrete voorbeelden en hoe pas je dit toe in de dagelijkse praktijk? We zullen enkele
inspirerende voorbeelden presenteren.

PROGRAMMA
09.00 – 09.30

Ontvangst met koffie en thee

09.30 – 09.40

Welkomstwoord door dagvoorzitters
Anke Hendriks en Hanneke Evertse, werkgroep Vasculaire Zorg

09.40 – 10.30

Nieuwe ontwikkelingen bij hypertensie, beleid en medicatie
Dr. S. van Wissen, internist OLVG

10.30 – 11.30

Barostimulatie voor de behandeling van therapieresistente
hypertensie
Dr. W. Spiering, internist - vasculair geneeskundige UMC Utrecht

11.30 – 12.00

Pauze met koffie en thee

12.00 – 13.00

Ontwikkeling van nieuwe medicatie, hoe gaat dat in zijn werk?
Mw. S. Wigchert, regulatory affairs Senior Manager, Amgen BV

13.00 – 14.00

Lunch

14.00 – 14.45

E-health toepassingen in de praktijk
Mw. A. Sieben, verpleegkundig specialist vaatchirurgie, Radboudumc
en Reshape Center

14.45 – 15.45

PCSK-9 remmers bij dyslipidemie, wat kunnen we verwachten?
G.K. Hovingh, staflid vasculaire geneeskunde AMC

15.45 - 16.00

Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier
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DOEL
De cursist verwerft kennis over:
- Medicamenteuze behandeling van hypertensie
- Baro stenting en baro pacing bij therapieresistente hypertensie
- Nieuwe behandeling met PCSK-9 remmer bij hypercholesterolemie
- Ontwikkeling van nieuwe medicatie, hoe verloopt dit proces
- E-health: toepassing in de praktijk

DOELGROEP
Deze CNE is georganiseerd voor verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd
verpleegkundigen in de vasculaire geneeskunde, cardiologie, vaatchirurgie en neurologie,
praktijkondersteuners CVRM 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
€ 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 100% doorbelast. Bij afwezigheid zonder overleg is men eveneens
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).

Deze CNE wordt gesponsord door Amgen.

