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Zoals u van ons gewend bent, is deze benadering multidisciplinair met
uiteraard de patiënt in een prominente rol. Dit jaar proberen wij onze
aios ook een prominente rol te geven door hen uit te nodigen goede
ideeën voor een cardiovasculair bewustzijnsproject in te sturen.
De drie beste ideeën kunnen via een pitch meedingen naar de
eerste prijs ter waarde van e 1.000*.
Ook het publiek heeft een stem, dus neem jouw collega aios mee!
Wij denken een prachtig programma te hebben en verwelkomen u
graag op 1 december a.s. in het historisch Muntgebouw te Utrecht.
Namens het bestuur,

Karin Kaasjager
voorzitter NVF

*We zoeken naar het beste idee voor een bewustzijnsproject in de cardiovasculaire zorg.
Dit project leert je doelmatig te denken en te werken. Elke dag neem je talloze beslissingen.
Vaak samen met patiënt en collega’s: wat gaan we doen? Wat levert de behandeling de
patiënt op, maar ook: wat kost het en is het de optimale keuze?
Denk je bij elke stap die je zet bewust na over de keuzes en wiens belang daarmee gediend
is? En of de kosten in verhouding zijn met de baten? Heb jij een idee voor een best practice
die je kunt helpen bewust doelmatig te leren denken en werken. Zodat je optimale kwaliteit
kunt leveren aan tevreden patiënten en de zorg betaalbaar blijft.
Het plan dient uiterlijk 8 november te zijn ingediend via info@nederlandsvasculairforum.
nl. Binnen twee weken ontvang je van ons bericht of je tot een van de drie geselecteerde
kandidaten behoort. Middels een pitch van 5 minuten dien je het plan op het congres te
verdedigen (uiteraard neem je dan deel aan het congres op onze kosten). De winnaar,
welke gekozen wordt door stemming van het publiek en jury, ontvangt een geldbedrag
wat besteed dient te worden aan uitvoer van de best practice. Kijk voor inspiratie op
www.bewustzijnsproject.nl.

Welkomstwoord

OCHTENDPROGRAMMA

Voorzitters: Prof. dr. Bram Kroon en Prof. dr. Karin Kaasjager

09.15 - 09.45

Baroreflex amplificatie als behandeling Dr. Wilko Spiering | internist vasculair geneeskundige |
van hypertensie: hype or hope?
UMC Utrecht | Utrecht

09.45 - 10.15

Renale denervatie maar
therapietrouw eerst

10.15 - 10.40

Koffie- en theepauze en wissel zalen

10.40 - 11.40

PARALLELSESSIES RONDE 1 (keuze uit het volgen van 1 van de 3 sessies)

SESSIE 1

Patiënt ‘in control’ door schatting
van individueel behandeleffect

Dr. Peter Blankestijn | internist-nefroloog | UMC Utrecht | Utrecht
Dr. Rosa de Jager | aios interne geneeskunde | UMC Utrecht | Utrecht

Dr. Jannick Dorresteijn | aios interne geneeskunde-klinisch
epidemioloog | UMC Utrecht | Utrecht

To share or not to share?
Dr. Mathilde Nijkeuter | internist vasculair geneeskundige |
Met Keuzehulpen betere therapietrouw UMC Utrecht | Utrecht
SESSIE 2

Update Mr Clean en verder

Prof. dr. Yvo Roos | neuroloog | AMC | Amsterdam

Selectie van patiënten voor IAT behan- Dr. Marieke Sprengers | neuroradioloog/interventieradioloog |
deling: radiologische vooruitgang
AMC | Amsterdam
SESSIE 3

Eenduidige diagnostiek van longembolie: progress after YEARS

Prof. dr. Menno Huisman | internist vasculair geneeskundige |
LUMC | Leiden

DOACs are here to stay

Prof. dr. Freek Verheugt | cardioloog | OLVG | Amsterdam

11.45 - 12.45

PARALLELSESSIES RONDE 2 (keuze uit het volgen van 1 van de 3 sessies)

12.45 - 13.30

Lunch en Algemene Ledenvergadering

MIDDAGPROGRAMMA

Voorzitters: Prof. dr. Karin Klijn en Dr. Jeanine Roeters van Lennep

13.30 - 14.00

Prof. dr. Niels Riksen | internist vasculair geneeskundige |
Radboudumc | Nijmegen

Minder ontsteking
minder cardiovasculaire events?

14.00 - 14.30 PCSK9: hope and here to stay!
		

Prof. dr. Kees Hovingh | internist vasculair geneeskundige |
AMC | Amsterdam

14.30 - 14.50

Het beste idee: bewustzijnsproject
in de cardiovasculaire zorg

Pitch aios!

14.50 – 15.20

Zin en onzin van gezondheids-apps
en big data

Prof. dr. Niels Chavannes | huisartsgeneeskunde | 			
eHealth toepassingen in Disease Management | LUMC | Leiden

15.20 - 16.20

Lagerhuisdebat: aan de hand van
stellingen rond het thema Therapietrouw

16.20

Prijsuitreiking en afsluiting

16.30
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PARALLELSESSIES
10.40 - 12.45 UUR

Ondanks veelbelovende medicijnen en technische hoogstandjes
om allerlei cardiovasculaire aandoeningen te behandelen, blijven
therapietrouw en communicatie met de patiënt een belangrijke rol
spelen, zeker als het gaat over chronisch disease management.
Ook gaan wij met u in gesprek, zowel plenair als in workshops.

09.00 - 09.15

MIDDAGPROGRAMMA
12.45 - 16.30 UUR

Op 1 december a.s. vindt het Jaarsymposium 2017 van het Nederlands
Vasculair Forum plaats. Evenals voorgaande jaren hebben wij gekozen
voor een speciaal thema. De rode draad voor dit Jaarsymposium is
Hype, Hope or Here to stay? en de relatie met therapietrouw.

08.30 - 09.00 Registratie en ontvangst

PROGRAMMA NVF JAARSYMPOSIUM

Geachte collega’s,

OCHTENDPROGRAMMA
08.30 - 10.40 UUR

		

		

NVF

DOELGROEP
Internisten | radiologen | cardiologen | neurologen | reumatologen |
vaatchirurgen | geriaters | huisartsen | klinisch farmacologen / apothekers |
assistenten in opleiding voor deze specialismen en verpleegkundig specialisten.
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LOCATIE
Muntgebouw Utrecht | Leidseweg 90 | 3531 BG Utrecht

ACCREDITATIE

INSCHRIJFGELD
Specialisten, huisartsen,
klinisch farmacologen/apothekers
Assistenten in opleiding
Verpleegkundig Specialisten
Leden NVF
Nieuwe leden NVF incl. jaarlidmaatschap

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

€
€
€
€
€

125,00
65,00
65,00
35,00
95,00
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INFORMATIE

incl. btw
incl. btw
incl. btw
incl. btw
incl. btw

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)

INSCHRIJVEN VOOR DIT SYMPOSIUM VIA
WWW.NEDERLANDSVASCULAIRFORUM.NL

College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering
der Pharmacie (KNMP)
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
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CONGRESORGANISATIE
Dit symposium wordt georganiseerd door bureau-prevents. Voor meer informatie en inschrijven via
de congreskalender gaat u naar: www.nederlandsvasculairforum.nl of www.bureau-prevents.nl.

