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Verpleegkundig 
Endocrinologie 
Symposium
Het jaarlijkse verpleegkundig endocrinologie symposium zal plaats vinden op  

vrijdag 8 februari 2019 in Noordwijkerhout. Het belooft een interessant programma 

te worden over onder andere hyper- en hypocortisolisme. Deze onderwerpen zullen 

vanuit zowel medisch als verpleegkundig oogpunt worden toegelicht. De  

verschillende functietesten zullen worden besproken; wat gebeurt er bij een  

stimulatie of juist een remmingstest?  Daarnaast, wat als immunotherapie of  

corticosteroïden er juist voor moeten zorgen dat je beter wordt, maar ook van  

invloed is op je hormoonstelsel?  Kortom, het wordt een dag met veel praktische 

lezingen waar je ongetwijfeld wat aan hebt op de werkvloer. 

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

Ochtendprogramma
8.30u  Inschrijving
9.00u Welkom door de dagvoorzitter

 Hypercortisolisme/ syndroom van 
 Cushing: medische en 
 verpleegkundige zorg 
9.10u  Symptomen en behandeling van
  hypercortisolisme/syndroom van
 Cushing
 Dr. Annenienke van de Ven, internist- 
 endocrinoloog, Radboudumc Nijmegen. 
9.35u   Steroïd-onttrekkingsverschijnselen na
  behandeling voor de ziekte van 
 Cushing en langdurig gebruik van 
 corticosteroïden. 
 Monique van Teeffelen, verpleegkundig  
 specialist Reumatologie, Rivierenland  
 Ziekenhuis Tiel. 

 Hypocortisolisme/ ziekte van 
 Addison: medische en verpleeg-  
 kundige zorg 
10.00u Symptomen en behandeling van
   hypocortisolisme/ ziekte van Addison
 Dr. Aline Stades, internist-endocrinoloog,  
 UMC Utrecht. 
10.25u  Verpleegkundige zorg na opname
 wegens een bijniercrisis
 Marjolijn van Peltenburg, verpleegkundig  
 specialist Endocrinologie, UMC Utrecht  
 en Simone Groen, verpleegkundige,  
 St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein. 

10.50u Pauze
11.15u  Disorders of Differences of Sex 
 Development
 Dr. Laura de Graaff, internist-
 endocrinoloog, Erasmus MC Rotterdam. 
11.45u  Het verhaal van DSD-
 ervaringsdeskundigen 
 Mevr. M. de Meijer en Dhr. A. Jonker,  
 DSD-Together 
12.15u Endocriene functietesten 
 Dr. Arjen-Kars Boer, klinisch chemicus- 
 endocrinoloog,
 Catharina Ziekenhuis Eindhoven.
12.40u Lunch

Middagprogramma
13.30u Hormoondeficiënties bij immuno-
 therapie voor kwaadaardige 
 aandoeningen 
 Dr. Marco Medici, internist-
 endocrinoloog, Radboudumc Nijmegen. 
14.00u Psychosociale begeleiding van 
 patiënten met een hormonale 
 aandoening 
 Dr. Cornelie Andela, psycholoog, LUMC  
 Leiden. 
14.30u Klinisch redeneren volgens beroepen- 
 profiel 2020 
 Dr. Esther Hamoen, internist-
 endocrinoloog/clinical teacher, LUMC  
 Leiden. 
15.15u  Pauze 
15.35 Een greep uit de praktijk   
 Drie verpleegkundigen geven een korte  
 presentatie over een project, casus of  
 kritische situatie uit de eigen praktijk. 
16.15u Afsluiting en borrel
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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.


