
Programma
Welkom door de LWEV
9.00u 

Hypofyse voorkwab
9.10u 
Prof. dr. Alberto Pereira, internist-
endocrinoloog Leids Universitair Medisch 
Centrum Leiden

Hypofyse achterkwab
9.55u 
Dr. Aline Stades, internist-endocrinoloog 
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Pauze
10.45u-11.00u

Functietesten bij disfunctie in de 
aanmaak van groeihormoon- en ADH; 
de medische kant
11.00u 
Dr. Sjoerd van den Berg, klinisch chemicus 
– endocrinoloog Erasmus Universitair 
Medisch Centrum Rotterdam

Functietesten bij disfunctie in de 
aanmaak van groeihormoon- en ADH; 
de verpleegkundige kant
11.45u
Lotte Brinkman, verpleegkundig specialist 
endocrinologie Erasmus Universitair 
Medisch Centrum Rotterdam

Pauze
12.30u-13.00u

Wat doet het met de patiënt? De 
ervaring van een patiënt met disfunctie 
in de aanmaak van groeihormoon
13.00u
Ervaringsdeskundige

Meet the nurse expert
13.30u
Onder leiding van de leden van de LWEV

Update BijnierNET
14.15u
Johan Beun, coördinator BijnierNET

Afsluiting door de LWEV 
14.30u

Met dank aan

Tijdens dit Verpleegkundig Endocrinologie Symposium leggen we de 
focus op de hypofyse. De anatomie en fysiologie van de hypofyse 
voor- en achterkwab wordt uitgelegd door twee medisch specialisten. 
Na deze uitleg gaan we dieper in op een tweetal hormonen, namelijk 
het groeihormoon en het antidiuretisch hormoon. 
Bij disfunctie in de aanmaak van deze twee hormonen wordt veelal 
een functietest ingezet in de diagnostiek. Maar welke functietesten 
zijn dat eigenlijk? En waar moet jij als verpleegkundige en 
verpleegkundig specialist opletten tijdens uitvoering en interpretatie? 
De antwoorden hierop hoor je tijdens dit symposium nog voor de 
lunch.

Het middagprogramma start met de gevolgen voor de patiënt. We 
weten dat het hebben van een hypofyse aandoening van invloed is op 
het dagelijks leven van een patiënt. Maar wat en hoeveel is die 
invloed eigenlijk? En hoe kunnen verpleegkundigen en 
verpleegkundig specialisten patiënten hierbij ondersteunen en 
begeleiden? Dit wordt door de ervaringsdeskundige van de dag met 
ons gedeeld.
Tot slot willen we, ondanks dat het digitaal is, de dag interactief 
afsluiten. 

Oftewel, de mogelijkheid tot een leerzame dag.
Wij hopen dat jullie aansluiten op vrijdag 4 februari 2022!

Voor meer informatie 
https://www.nve.nl/vereniging/lwev/

Inschrijven
https://congres.nve.nl/conference/verpleegkundig-endocrinologie-
symposium-4-februari-2022/

Kosten
Lid NVE €35 Geen lid NVE €50

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