Postzegel
niet nodig

Extra informatie
Doel
Hoe brengt u de verschillende diabetes- en vasculaire standaarden in de praktijk?
Wat zijn de mogelijkheden om uw patiënt als actief gesprekspartner en deelnemer aan
de voorgestelde behandeling te laten participeren? Deze nascholing biedt handreikingen en
inspiratie om de behandelmogelijkheden te bespreken en te verkennen hoe één en ander
tot meer therapietrouw en grotere gezondheidswinst leidt.

Cardiovasculaire problematiek
voor zorgverlener en zorgvrager
Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn

Accreditatie
Accreditatie wordt voor 3 uur aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V en NVvPO.

3500 VB Utrecht

Antwoordnummer 4045

Health Investment

Doelgroep
Deze nascholing wordt georganiseerd voor praktijkverpleegkundigen
en praktijkondersteuners.

Kosten
De deelnemersbijdrage voor deze nascholing bedraagt € 35,–.
Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal, koffie/thee, soep en broodjes en een DVN
Professional abonnement.
Meer informatie: dvn.nl/abonnement.
Diabetesacademie
De Diabetesacademie biedt zorgprofessionals diabetesgerichte educatie en voorlichting
vanuit patiëntenperspectief. De academie is een initiatief van Diabetesvereniging Nederland
(www.dvn.nl).
Inschrijving
Inschrijven kan via forms.healthinvestment.nl. U kunt zich ook aanmelden met
aangehechte inschrijfkaart. Verstuur de inschrijfkaart per post of fax deze naar 030-2145828.
Tot twee weken voor aanvang van de nascholing kunt u kosteloos annuleren.
Twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u verdere informatie per e-mail.
Contact
Dit nascholingsaanbod wordt georganiseerd in samenwerking met Health Investment.
Neem voor meer informatie contact op met:
T: 030-2231797
E: info@healthinvestment.nl
Deze nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door:
Amgen, Boehringer Ingelheim en de alliantie van Bristol-Myers Squibb/Pfizer.

20 avondnascholingen voor praktijkverpleegkundigen
en praktijkondersteuners

NAJAAR 2019 & VOORJAAR 2020

Uitnodiging
Beste collega,
Mensen met diabetes hebben een twee tot vier keer verhoogde kans om hart- en vaatziekten te
krijgen en daaraan te overlijden. Waardoor komen hart- en vaatziekten bij diabetes type 2 zo vaak
voor? Hoe ervaart iemand met diabetes deze complicaties of de dreiging van het ontstaan ervan?
Zijn mensen met diabetes op de hoogte van de risico’s en leefstijlinterventies? En wat weten ze
over voorgeschreven medicatie?
Verrijk uw kennis met deze regionale avondnascholing. Ga onder begeleiding van een regionale
huisarts en een ervaringsdeskundige zelf aan de slag en leer van de bijzondere inbreng van
patiëntervaringen.
Nieuwe medicijnen staan enorm in de belangstelling en worden in toenemende mate
voorgeschreven, ook bij mensen met diabetes type 2. Niet iedere praktijkverpleegkundige of
praktijkondersteuner is volledig vertrouwd met combinaties van nieuwe medicijnen, zeker niet bij
groepen als kwetsbare ouderen, mensen met diabetes en cardiovasculaire ziekten, etc. Daarnaast
is het van belang om transparante afspraken te maken met alle betrokken zorgverleners in de
praktijk over het gebruik van deze middelen. We bespreken tijdens deze nascholing daarom
kort hoe de huidige vasculaire diabetesbehandeling eruit ziet, met welke cardiovasculaire
problematiek mensen met diabetes te maken hebben en vooral hoe we de behandeling kunnen
optimaliseren door de patiënt centraal te stellen.
Deze regionale avondnascholing voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners
wordt in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 op 20 verschillende locaties in
Nederland aangeboden. Op hetzelfde moment vindt in een parallelle sessie ook de nascholing
over dit onderwerp voor huisartsen en voorschrijvende diabetesverpleegkundigen plaats, zodat
zij nagenoeg dezelfde nascholing volgen.
Graag tot ziens!
Diabetesvereniging Nederland, mede namens de redactieraad:
Prof. Dr. Coen Stehouwer, hoogleraar interne geneeskunde, voorzitter
Dr. Jan Westerink, internist-vasculair geneeskundige
Dr. Fabrice Martens, cardioloog
Dr. Fred Storms, internist n.p.
Jeroen Doorenbos, trainer Diabetesvereniging Nederland

Programma

Inschrijfkaart
Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager

18.00 uur

Ontvangst met soep en broodjes

18.30 uur	Theorie en casuïstiek rond de huidige CVRM-richtlijn

Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn
Voorletters:

Voornaam:

m/v

Achternaam:

19.45 uur

Pauze

20.00 uur

Theorie en casuïstiek op het gebied van seksualiteit,
hartfalen en nierlijden

Naam praktijk / zorginstelling:

21.30 uur

Einde

Postcode:

Functie:
Adres:
Plaats:

Telefoon:
E-mail:

Data en locaties 2019 & 2020

BIG-nummer:

Maandag 18 november 2019
Dinsdag 19 november 2019
Woensdag 20 november 2019
Donderdag 21 november 2019
Maandag 25 november 2019
Dinsdag 26 november 2019
Woensdag 27 november 2019
Donderdag 28 november 2019
Maandag 2 december 2019
Dinsdag 3 december 2019
Woensdag 4 december 2019
Maandag 9 december 2019
Dinsdag 10 december 2019
Woensdag 11 december 2019
Donderdag 12 december 2019
Dinsdag 14 januari 2020
Donderdag 16 januari 2020
Maandag 20 januari 2020
Woensdag 22 januari 2020
Maandag 27 januari 2020

Ik schrijf mij in voor:

Rotterdam
Eindhoven
Amsterdam
Emmen
Maastricht
Den Haag
Hilversum
Roosendaal
Apeldoorn
Groningen
Utrecht
Tilburg
Almelo
Alkmaar
Roermond
Leiden
Amersfoort
Zwolle
Den Bosch
Arnhem

Kijk op www.healthinvestment.nl voor meer informatie over sprekers en locaties.

Lidnummer:

Rotterdam - Maandag 18 november 2019
Eindhoven - Dinsdag 19 november 2019
Amsterdam - Woensdag 20 november 2019
Emmen - Donderdag 21 november 2019
Maastricht - Maandag 25 november 2019
Den Haag - Dinsdag 26 november 2019
Hilversum - Woensdag 27 november 2019
Roosendaal - Donderdag 28 november 2019
Apeldoorn - Maandag 2 december 2019
Groningen - Dinsdag 3 december 2019

Utrecht - Woensdag 4 december 2019
Tilburg - Maandag 9 december 2019
Almelo - Dinsdag 10 december 2019
Alkmaar - Woensdag 11 december 2019
Roermond - Donderdag 12 december 2019
Leiden - Dinsdag 14 januari 2020
Amersfoort - Donderdag 16 januari 2020
Zwolle - Maandag 20 januari 2020
Den Bosch - Woensdag 22 januari 2020
Arnhem - Maandag 27 januari 2020

Een gratis DVN Professional abonnement is inbegrepen in deze nascholing. Hiertoe worden eenmalig uw
gegevens gedeeld met DVN, waarna u dit abonnement automatisch ontvangt.
Indien u hier geen gebruik van wenst te maken kunt u dit vakje aanvinken.
Deelnemers met een lopend DVN Professional abonnement zijn uitgezonderd
Hierbij machtig ik Health Investment om eenmalig de eigen bijdrage van € 35,– van onderstaande
rekening af te schrijven.
IBAN:
Ten name van:

Plaats:

Handtekening:
Inschrijven kan via forms.healthinvestment.nl: u registreert zich eenmalig en kunt zich vervolgens
inschrijven voor alle activiteiten van Health Investment. .
U kunt dit inschrijfformulier opsturen naar:
Health Investment, Antwoordnummer 4045, 3500 VB Utrecht

