
 
                    

      
 
       Tijdens de jaarlijkse CNE-dag voor verpleegkundigen in de thoraxchirurgie zullen we  
       de theorie en praktijk verbinden. Onze kennis delen, ervaringen uitwisselen, met als 
       doel de deskundigheid en betrokkenheid te vergroten en elkaar te inspireren. Zorg dat 
       je erbij bent! 

 
 
      Preoperatieve screening (nierfuncties, longfuncties en neurologie) 

 
      PROGRAMMA  
        

CNE CTC 
3 april 2012 
 

Hoofd, hart en handen; waar kennis en praktijk 
elkaar raken. 

09.00 - 09.30 
 

Ontvangst met koffie en thee 
 

09.30 – 9.40 Welkomstwoord door de voorzitter van de werkgroep CTC 
Gert Schaaij 
 

09.40 – 10.40 Nierfuncties 
Dhr. R. van Valen, NP uit Rotterdam 
 

10.40 – 11.00 
 

Pauze met koffie en thee 
 

11.00 – 11.50 Longfuncties 
Bart van Silfhout, IC-verpleegkundige en Ventilation Practitioner, St. 
Antonius ziekenhuis te Nieuwegein 
 

11.50 – 12.40 Neurologie 
Rianne de Jong, PA i.o. uit Zwolle 
 

12.40 – 13.30 Lunch en tijd voor ontmoeting 
 

13.30 – 14.30 Klinisch redeneren 
Aletta van der Veen, Verpleegkundig Specialist CTC, St. Antonius 
Ziekenhuis te Nieuwegein 
 

15.00 – 15.15 Pauze met koffie, thee en fris 
 

15.15 – 16.00  Casuïstiek 
Aletta van der Veen, Verpleegkundig Specialist CTC, St. Antonius 
Ziekenhuis te Nieuwegein 
 

16.00 – 16.20 Competentieprofiel 
Leden werkgroep Cardio-thoracale chirurgie 
 

16.20 – 16.30 Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier 
 

 



 
                    

 

 

CNE CTC 
3 april 2012 
 

Hoofd, hart en handen; waar kennis en praktijk 
elkaar raken. 
 
DOEL 
Het doel van deze CNE is om door de theorie en praktijk met elkaar te verbinden, kennis te 
delen en ervaringen uit te wisselen de deskundigheid en betrokkenheid te vergroten en elkaar 
te inspireren. Dit alles aan de hand van het thema preoperatieve screening (nierfuncties, 
longfuncties en neurologie). 

 
DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor Cardio-thoracale verpleegkundigen en overige 
belangstellenden. 

 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Hoorcollege, onderwijsleergesprek en interactieve workshops. 

 
UREN 
5 contacturen 

 
LOCATIE 
Cursus en vergadercentrum Domstad 
Koningsbergerstraat 9 
3531 AJ  Utrecht 
   
 

KOSTEN 
NVHVV Leden Niet-leden 

€ 55,- € 107,- 
 
Dit is inclusief 1 jaar lidmaatschap van de NVHVV. U 
ontvangt 5x Cordiaal en korting op congressen als 
Quadriceps, Venticare en CarVasZ. Gedurende het jaar 
lidmaatschap betaalt u voor overige CNE’s dus het 
gereduceerde tarief. 

Na in inzenden van het elektronisch aanmeldingsformulier ontvangen men automatisch een bevestiging van 
deelname. De facturen worden separaat verzonden. Bij annulering binnen 5 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 en RSV (Register Specialismen 
Verpleegkunde). 

 
INFORMATIE 
Voor uitgebreide informatie, inschrijving en routebeschrijving: www.nvhvv.nl – NVHVV 
opleidingen. Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische aanmeldingsformulier. 
 
 
Deze CNE-dag wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


