
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CNE van de werkgroep Vasculaire Zorg 
10 maart 2020 
 

“Capita Selecta Vasculair” 

Tijdens deze CNE komt een diversiteit aan onderwerpen aan bod in relatie tot hart- en 
vaatziekten.  
 
Een voorbeeld van een beïnvloedende factor op hart- en vaatziekten is stress, wat doet dit 
met het lichaam en met name hoe worden hart- en vaatziekten bevorderd. Hoe behandel je 
stress en welke interventies heb je als verpleegkundige tot je beschikking. 
 
Sinds een aantal jaren weten we dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen in relatie 
tot de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Welke invloed heeft de menopauze op hart- en 
vaatziekten. Dit komt in de tweede sessie aan bod. In de derde sessie lichten we een 
voorbeeld van 1,5-lijns zorg toe, een programma om regionaal de zorg rond patiënten met 
hart- en vaatziekten te verbeteren.  
 
In de middag bespreken we de rol van parodontitis in het ontstaan van hart- en vaatziekten, 
hier is nog relatief weinig over bekend maar het doet meer dan je denkt. 
De dag sluiten we af met een sessie over obesitas, wat zijn, behalve te veel eten en te 
weinig sporten, andere beïnvloedende factoren op obesitas en wat zijn effectieve 
interventies die je als verpleegkundige kunt adviseren.  
 
Een dag vol met interessante onderwerpen die toegespitst zullen zijn op de dagelijkse 
praktijk!  

PROGRAMMA 
          
09.00–09.30 Ontvangst met koffie en thee 
  
09.30–09.40 Welkomstwoord door dagvoorzitters 

Anke Hendriks en Grietje van der Gaast 
 

09.40–10.30 
 

Sekse- en genderverschillen in de rol van stress en psychologie bij 
ischemische hartziekten 
Dr. Paula Mommersteeg - universitair docent medische en klinische 
psychologie, Tilburg University 
 

10.30–11.15  Cardiovasculaire problematiek bij vrouwen in de menopauze 
Dr. Jutta Schroeder-Tanka - cardioloog, OLVG Amsterdam 

 
11.15–11.30 

 
Pauze met koffie en thee 
 

11.30–12.30 
 

Netwerkgeneeskunde in de Cardiologie, Let’s Connect 
Drs. P.E.J. van Pol - cardioloog Alrijne Ziekenhuis, programmavoorzitter 
NVVC Connect en projectleider Connect Hartfalen 

 
12.30–13.30 

 
Lunch 
 

13.30–14.30 Parodontitis in relatie tot cardiovasculaire aandoeningen 
Prof. dr. Bruno Loos - Hoofd sectie Parodontologie, Academisch 
Centrum Tandheelkunde Amsterdam (Acta) 

 
14.30–14.45 
 

 
Pauze met koffie, thee en fris 

14.45–15.45 Obesitas, gewoon een kwestie van minder eten en meer sporten, of 
toch niet?  
Nienke Houkes - verpleegkundig specialist in opleiding, Obesitas 
Centrum Maxima, locatie Eindhoven 
 

15.45–16.00 Afsluiting en invullen evaluatieformulier 

 
 



    

 

DOEL 

• De deelnemer weet de invloed van (chronische) stress op de ontwikkeling van hart- en 
vaatziekten; 

• De deelnemer weet wat adequate stresshantering inhoudt; 

• De deelnemer weet wat de invloed is van de menopauze op de ontwikkeling van hart- 
en vaatziekten; 

• De deelnemer weet wat NVVC Connect is en hoe je dit kunt afstemmen in de praktijk; 

• De deelnemer vormt zich een beeld van 1,5-lijns zorg; 

• De deelnemer weet wat de invloed is van parodontitis op de ontwikkeling van hart- en 
vaatziekten; 

• De deelnemer weet wat de beïnvloedende factoren zijn op obesitas en wat succesvolle 
interventies zijn om af te vallen. 

 
DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor hart- en vaatverpleegkundigen, praktijkondersteuners en 
praktijkverpleegkundigen eerste lijn, verpleegkundig specialisten, professionals werkzaam 
in de cardiovasculaire zorg 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 Niet-leden 

€ 60,- € 120,- 
Dit is inclusief 1 jaar lidmaatschap van de 
NVHVV. U ontvangt 5x Cordiaal en korting 
op ons congres 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, NVvPO, VSR en V&VN. De deelnemers 
ontvangen een bewijs van deelname indien zij het gehele programma bijgewoond hebben. 
 
INFORMATIE 
Voor uitgebreide informatie, inschrijving en routebeschrijving, zie www.nvhvv.nl – Scholing. 
Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische aanmeldingsformulier 
(www.nvhvv.nl/scholing). 
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