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Woensdag 30 maart 2011

Nieuwsbrief
Beste lezer,
In deze nieuwsbrief bieden wij u enkele mooie studiedagen aan.
Wij zouden het fijn vinden jullie op één van deze studiedagen te

Een blik vooruit ... de ziekte
van Bechterew ontrolt.

mogen ontmoeten.
Volgend schooljaar zou er een nieuwe cursus starten om je
verder te bekwamen in de reumatologie. Uiteraard willen wij

2

Dinsdag 3 mei 2011

eerst weten hoeveel kandidaten er zijn.

De meerwaarde van het

Veel leesplezier

VAPH voor een
reumapatiënt.

De werkgroep reumaverpleegkundigen.

3 Donderdag 29 september 2011
Studiedag Belgisch Congres
Reumatologie te Antwerpen.
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SA … een blik vooruit

Studiedag
Woensdag 30 maart
2011

Week van
Verpleegkunde

Aliquam
dolor.

“De ziekte van Bechterew ontrolt”

08u30

Ontvangst met koffie/thee

09u30

Verwelkoming en inleiding
Dagvoorzitter, Mevr. A. Van Boxstael, reumaverpleegkundige ASZ Aalst en
voorzitster werkgroep Reumaverpleegkundigen NVKVV

09u45

Kursaal Oostende

Start: 09.30u

bijschrift

Een inzicht in de pathologie

Lorem Ipsum

Dr. W. De Bock, assistent reumatoloog, Poli Reumatologie, UZ Gent en
Mevr. K. Claes, reumaverpleegkundige, UZ Gent
10u45

Koffiepauze en bezoek aan standen

11u15

Een inzicht in de behandeling

Einde: 17.00u

“Vivamus porta
est sed est.”

Dr. K. De Vlam, reumatoloog, UZ Leuven en Maria Middelares Gent en
Mevr. I. Huys, reumaverpleegkundige, AZ Maria Middelares, Gent

12u15

Middagpauze

14u00

SA en het belang van beweging
Dhr. S. Vrancken, hoofdkinesist, dienst fysiotherapie/reumatologie ASZ Aalst

14u45

Koffiepauze en bezoek aan standen

15u15

SA en het patiënt partners program
Prof. H. Mielants, professor in de reumatologie, UZ Gent en
Mevr. L. Ovaere, Patiënt partner en coördinator PPP vzw, Sint-Joris-Weert

16u45

Vraagstelling

17u00

Afsluiting
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Info avond
VAPH

Spreekster:
Mevrouw Nele Matthys
Locatie:
UZ Gent
De Pintelaan 185
9000 Gent
Gebouw K12
( hoogste gebouw )

De meerwaarde van het
VAPH voor een reumapatiënt.

Dinsdag 3 mei 2011
Hoewel het aantal patiënten met destructies het laatste decennium is
gedaald, zal er altijd een populatie blijven waar we aandacht moeten
hebben voor het aanreiken van hulpmiddelen.
Wanneer deze hulpbehoevende patiënt jonger is dan 65 jaar kan het

gelijkvloers

Vlaams agentschap voor personen met een handicap een belangrijke

poli reumatologie

partner worden. Aanvragen voor dit Vlaams agentschap gebeuren door

Inkom:
Gratis

specifieke multidisciplinaire teams. Informeren, zorgvragen omschrijven, de
weg effenen naar een inschrijving kan als reumaverpleegkundige wel één
van onze taken zijn.

Tijdstip:
Deuren open 19.30u

De agenda voor deze avond:

Aanvang: 20.00
Einde: 22.00u
Inschrijven:
an.vanboxstael@yahoo.com
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•

Algemene informatie over het VAPH

•

Wat biedt het VAPH voor de klant ?

•

Wie kan er een aanvraag doen bij het VAPH ?

•

Hoe verloopt een inschrijvingsprocedure
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www.nvkvv.be
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Belgisch Congres voor Reumatologie
28 september tot 30 september 2011
Antwerpen

Het Belgisch Congres voor Reumatologie vindt plaats in Antwerpen.
Op donderdag 29 september 2011 wordt er een leerrijke interactieve
studiedag

georganiseerd

door

onze

werkgroep.

Alle

verpleegkundigen die werken met reumapatiënten zijn hierop
uitgenodigd.
Inschrijvingsbedrag en programma worden later nog meegedeeld.

Wij zijn op zoek naar nieuwe
kandidaten voor de
opleiding gespecialiseerde
verpleegkundige in de
reumatologie .

Volgend schooljaar 2011 – 2012 start er een nieuwe opleiding:

Waar ?
Nvkvv, Vergote Square 43 te Brussel

verpleegkundige gespecialiseerd in de reumatologie. Deze opleiding
bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is de basismodule. Hierin komen
de verschillende reumatische ziektebeelden aan bod. Deze module

Aantal lesdagen:
14 lesdagen

wordt ook gevolgd door kinesisten, ergotherapeuten en podologen.
Na de eerste module splitst elke discpline zich. Per discipline krijg je
dan een specifiek programma dat we dan module 2 noemen.
Achter elke module leg je een examen af.

start: oktober 2011
einde: mei 2012

Wanneer je de volledige cursus hebt afgewerkt en geslaagd bent
voor het examen ontvang je een getuigschrift.
Voor meer informatie of om je in te schrijven voor deze cursus, stuur
een mailtje naar Goedele. ( navorming@nvkvv.be
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