
Programma
Welkom 
9.00u 

Bijschildklieren
9.15u 
Dr. Erwin Smolders, internist-endocrinoloog 
Haaglanden Medisch Centrum

Hyperparathyreoïdie
10.00u 
Dr. Marco Medici, internist-endocrinoloog 
Erasmus Universitair Medisch Centrum 
Rotterdam

Pauze
10.45u-11.10u

Imaging bijschildklier en botten 
Nucleaire geneeskunde
11.15u 
Dr. Arthur Braat, nucleair geneeskundige 
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Bijschildklieroperatie 
(parathyreoïdectomie)
12.00u
Dr. Tessa van Ginhoven, oncologisch chirurg 
Erasmus Universitair Medisch Centrum 
Rotterdam

Pauze
12.45u-13.40u

Botten
13.45u 
Dr. Evert van Velsen, internist-endocrinoloog 
Erasmus Universitair Medisch Centrum 
Rotterdam

Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie
14.20u
Agnes Offenberg, verpleegkundig specialist 
AGZ Zaans Medisch Centrum

Pauze
14.55u-15.15u

Door de ogen van de patiënt:
hyperparathyreoïdie en osteoporose
15.20u
Ervaringsdeskundige

Interactieve sessie
15.45u
Leden van de LWEV

Afsluiting 
16.30u

Met dank aan

In 2023 heeft de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen 
(LWEV) weer een interessant programma opgesteld voor het jaarlijks 
Verpleegkundig Endocrinologie Symposium.

Dit jaar is gekozen om aandacht te besteden aan de bijschildklieren en de 
botten. De bijschildklieren lijken misschien soms wel de kleine broertjes 
van de schildklier maar welke functie hebben ze? Welk hormoon maken ze 
aan en wat doet dit hormoon eigenlijk? Hoe wordt een probleem met de 
aanmaak van het bijschildklierhormoon gediagnosticeerd en behandeld? 
En ook niet geheel onbelangrijk, wat hebben de botten daar mee te 
maken?  

Tijdens het 19de Verpleegkundig Endocrinologie Symposium zal aandacht 
besteed worden aan al deze vragen. Sprekers uit verschillende hoeken 
namelijk medisch, verpleegkundig en een ervaringsdeskundige, zullen 
tijdens deze dag de aspecten belichten.

Het symposium zal worden afgesloten met een interactieve sessie waarbij 
de mogelijkheid wordt geboden om de opgedane kennis toe te kunnen 
passen in de praktijk. Ter afsluiting nodigt de LWEV alle deelnemers uit om 
deze dag met elkaar af te sluiten onder het genot van een hapje en een 
drankje. We hopen jullie allemaal te zien op donderdag 2 februari!

Psst… Ben je lid van de NVE? Dan is het dit jaar mogelijk om het 
Verpleegkundig Endocrinologie Symposium te combineren met de Dutch 
Endocrine Meeting. Kijk voor meer informatie, de mogelijkheden en de 
bijhorende prijzen op de website https://www.nve.nl/vereniging/lwev/

Inschrijven
https://congres.nve.nl/conference/verpleegkundig-endocrinologie-symposium-2-
februari-2023/

Kosten tot 2 januari 2023 vanaf  2 januari 2023
Lid NVE €70 €90
Geen lid NVE €120 €140

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

19e Verpleegkundig Endocrinologie Symposium

Donderdag
2 februari 
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