
Welkom bij de CNE 
van de werkgroep

Vasculaire Zorg

13 april 2021

“Perifeer arterieel vaatlijden:

van diagnose tot behandeling”



• Dagvoorzitters: Corien Flint en Else Korpershoek

• Toelichting CNE en spelregels

• Accreditatie is aangevraagd bij NVHVV, VSR en V&VN

• Tijdens de CNE zal tijdens elke presentatie een controlevraag gesteld worden in 
verband met het toekennen van accreditatiepunten

• Het bewijs van deelname volgt enkele dagen na de CNE per mail

• Evaluatieformulier wordt direct na afloop van de CNE gemaild, graag invullen

• Nieuwe leden ontvangen per post hun lidnummer en de nieuwste Cordiaal

• Vacatures binnen de werkgroepen of het bestuur:
- Vicevoorzitter NVHVV
- Penningmeester NVHVV
- Hoofdredacteur en redactieleden Cordiaal
- Werkgroeplid Vasculaire Zorg (zie ook op dit platform onder vacature)
- Overige interne en externe vacatures, kijk op www.nvhvv.nl/vacatures

• Beschikbare hand-outs worden geplaatst op www.nvhvv.nl/scholing/presentaties

• CarVasZ: 19 november 2021, thema “Hart voor de zorg, zorg voor het hart”

http://www.nvhvv.nl/vacatures
http://www.nvhvv.nl/scholing/presentaties


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 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)






