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Endocrinologie
Symposium
De schildklier is misschien wel het bekendste endocriene orgaan. Maar wat gebeurt 
er met het lichaam als sprake is van hypo- of hyperthyreoïdie? En welke rol kun jij 
als verpleegkundige en/of verpleegkundig specialist spelen in de behandeling en 
begeleiding hierbij? Ook dit jaar staat de praktijk, waarin jij werkt, weer centraal 
met twee presentaties tijdens ‘een greep uit de praktijk’.

Hormonen spelen een belangrijke rol bij de bloeddruk regulatie. Renine en 
aldosteron zijn twee van die hormonen. Hoe beïnvloeden deze hormonen dan de 
bloeddruk? Dit wordt uiteengezet in een lezing over hypertensie door een 
verpleegkundig specialist aan de hand van een ‘patient journey’. 
De middag wordt gestart met de medische gevolgen van een craniopharyngeoom. 
Vrijwilligers van de Nederlandse Hypofyse Stichting zullen hun ervaringen delen die 
zij hebben met deze bijzondere hypofyse aandoening. 

Als laatste op het programma: een nieuw concept: ‘meet the nurse expert’. 
Kortom, een dag met allerlei endocrinologische onderwerpen waarvan jij er ook vast 
minimaal één op de werkvloer tegenkomt! 

Accreditatie voor dit symposium zal worden aangevraagd bij het Kwaliteitsregister
Verpleegkundigen & Verzorgenden en voor verpleegkundig specialisten bij de 
Registratie Commissie Specialismen Verpleegkunde.

Programma
8.30u
Inschrijving

9.00u
Welkom door de dagvoorzitter

Schildklier
9.10u 
Schildklier vanuit medisch perspectief. 
Dr. Edward Visser, internist-endocrinoloog, 
Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

9.55u
Schildklier vanuit verpleegkundig perspectief. 
Monique Beckers, verpleegkundig specialist 
endocrinologie, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 
te Nijmegen

10.40u-11.15u
Pauze

11.15u
Een greep uit de praktijk
• Jacqueline Venderbos, verpleegkundige Sys-
teemziekten & Barbara van der Linden, verpleeg-
kundig specialist in opleiding endocrinologie, 
Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.
• Cathelijne van de Sande-Suijs, verpleegkundig 
specialist in opleiding endocrinologie, Amalia 
Kinderziekenhuis, Radboudumc te Nijmegen

12.00u
Hypertensie/Raas-systeem
Patient Journey bij primair hyperaldosteronisme. 
Anke Hendriks, verpleegkundig specialist 
vasculaire geneeskunde, Radboudumc te 
Nijmegen

12.45u – 13.45u
Pauze

Craniofaryngeoom
13.45u
Craniofaryngeoom vanuit medisch perspectief. 
Drs. Jiska van Schaik, arts-onderzoeker, 
kinderendocrinologie, UMCU-Wilhelmina 
Kinderziekenhuis te Utrecht. 

14.30u
Craniofaryngeoom vanuit patiënt perspectief 
door Nederlandse Hypofyse Stichting

15.15u-15.35u
Pauze

15.35u 
Meet the nurse expert
Interactieve casuïstiek bespreking onder leiding 
van Mies Kerstens, verpleegkundig specialist 
endocrinologie, Radboudumc te Nijmegen.

16.15u
Update BijnierNET
Johan Beun, coördinator BijnierNET. 

16.25u
Afsluiting door de dagvoorzitter 

16.30u 
Borrel

 

	  

schildklier
craniopharyngeoom

hypertensie
M e e t  t h e  n u r s e  e x p e r t

verpleegkundige interventies

e r v a r i n g s v e r h a a l 

p a t i e n t  j o u r n e y

hormonen

Locatie:
NH Conference Centre Leeuwenhorst
Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout
Tel: 025 – 23 78 888  / www.nh-hotels.nl

Voor informatie
www.nve.nl/inschrijven-verpleegkundig-symposium
of mail naar verpleegkundigen@nve.nl

Inschrijven
https://congres.nve.nl/ 

Kosten

    Lid NVE  Geen lid NVE

Symposium   €  15,-   €  75,-

Het lidmaatschap van de NVE bedraagt € 45 per jaar.


