
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CNE van de werkgroep Vasculaire Zorg 
13 april 2021 
 

“Perifeer arterieel vaatlijden:  
van diagnose tot behandeling” 

De eerste CNE van de vasculaire werkgroep in 2021 legt de focus op perifeer arterieel 

vaatlijden. Allereerst bespreken we de anatomie van het arteriële vat en de pathologie van 

perifeer vaatlijden. Vervolgens bespreekt een ervaren vaatlaborant de diagnostiek van 

perifeer vaatlijden. Welke onderzoeken worden in een ziekenhuis gedaan. Maar ook welk 

onderzoek er in de eerste lijn gedaan kan worden. 

 

Uit onderzoek is gebleken dat looptraining zeer effectief is als behandeling van perifeer 

vaatlijden. Vandaar dat we graag meer vertellen over Chronisch ZorgNet: het netwerk van 

gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding 

biedt. 

 

Tot slot gaan we terug naar een belangrijke oorzaak van perifeer vaatlijden: roken. Wat is 

de slimste aanpak in de spreekkamer om patiënten richting stoppen met roken te 

bewegen. Welke hulpmiddelen staan ons ter beschikking. Waarheen kunnen wij mensen 

verwijzen. Hoe verhoog je het slagingspercentage. De laatste spreker helpt ons met het 

adviseren, motiveren en het verwijzen van onze patiënten naar goede ondersteuning om te 

stoppen met roken. 

PROGRAMMA 
          
09.30–09.40 Welkomstwoord door dagvoorzitters 

Corien Flint en Else Korpershoek 
 

09.40–10.40 
 

Anatomie/fysiologie vaatwand, pathologie atherosclerose 
Mw. Linda Nieman-Breunesse, verpleegkundig specialist vaatchirurgie / 
vasculaire geneeskunde, Spaarne Gasthuis 
 

10.40–11.15  Diagnostiek perifeer vaatlijden 
Mw. Linda Nieman-Breunesse, verpleegkundig specialist vaatchirurgie / 
vasculaire geneeskunde, Spaarne Gasthuis 

 
11.15–11.30 

 
Korte pauze 
 

11.30–12.30 
 

Vaatlab. diagnostiek naar PAV, wat kan in de 1e en wat moet in de 
2e lijn? 
Dhr. Wouter Westerhuis, Praktijkcoördinator/echografist/duplexlaborant 
divisie Beeld, Radiologie UMC Utrecht 

 
12.30–13.30 

 
Pauze - u kunt gedurende dit uur uw lunch gebruiken;  
we zien u graag terug om 13.30 uur. 
 

13.30–14.30 Therapie bij perifeer vaatlijden, in het bijzonder Chronisch ZorgNet 
Prof. dr. Joep Teijink, vaatchirurg Catharina Ziekenhuis en 
initiatiefnemer ClaudicatioNet/Chronisch ZorgNet 

 
14.30–15.00 
 

 
Pauze  

15.00–16.15 Roken – wat kunnen wij doen om van een roker een succesvolle 
stopper te maken 
Mw. Christien Stoker, trainer en zorgmanager Sinefuma 
 

16.15–16.30 Afsluiting (evaluatieformulier volgt per mail) 

   
 
 

 



    

 

DOEL 

- De deelnemer kent de anatomie en pathologie van het arteriële bloedvat; 

- De deelnemer kent het verschil tussen acute ischemie van het (onder)been en chronisch 

obstructief arterieel vaatlijden; 

- De deelnemer kan anamnestisch de klachten van perifeer vaatlijden uitvragen, weet welk 

lichamelijk onderzoek gedaan wordt. De deelnemer weet welk aanvullend onderzoek 

nodig is en weet hoe de diagnostiek gedaan wordt bij verdenking perifeer vaatlijden; 

- De deelnemer kan beschrijven hoe vaatonderzoek door een vaatlaborant gedaan wordt 

en weet welk onderzoek in de eerste lijn gedaan kan worden; 

- De deelnemer weet wat succesvolle interventies zijn bij perifeer vaatlijden en hoe 

Chronisch ZorgNet opgezet is; 

- De deelnemer kent gesprekstechnieken waarmee hij/zij patiënten effectief kan adviseren, 

motiveren en het verwijzen naar een rook-stop programma. De deelnemer kan 

beschrijven wat voor- en nadelen zijn van individuele dan wel groepsbenadering bij de 

begeleiding van stoppen met roken. 

 

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. De CNE zal digitaal 

plaatsvinden. 

 

LOCATIE 

Deze CNE zal digitaal plaatsvinden. 

 

KOSTEN 

NVHVV Leden Niet-leden 

€ 45,00 € 100,00 
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 wordt 50% 
van de kosten doorbelast. Omdat het een digitale scholing betreft, wordt de mogelijkheid 
geboden om de CNE op een ander moment alsnog of nogmaals te bekijken. 

 

ACCREDITATIE 

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVHVV, VSR, V&VN, V&VN Diabeteszorg en V&VN 

Praktijkondersteuners huisartsen somatiek. De deelnemers ontvangen een bewijs van 

deelname indien zij het gehele programma bijgewoond hebben. 

 

INFORMATIE 

Voor meer informatie en inschrijving zie www.nvhvv.nl – Scholing. Inschrijving is uitsluitend 

mogelijk via het elektronische aanmeldingsformulier (www.nvhvv.nl/scholing). 
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