JUNI 2011

Uitnodigingen
Beste,

AGENDA

De

mooie

zomermaanden

staan

voor

de

deur.

Iedereen

maakt

vakantieplannen. Toch vragen we nog even jullie aandacht.
Graag nodigen wij jullie, verpleegkundigen, uit op onze studiedag tijdens
het Belgisch Congres voor Reumatologie te Antwerpen. Het thema van
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Belgisch Congres
Donderdag
29 september 2011
Thema: systeemsclerose

deze studiedag is sclerodermie of systeemsclerose. Deze pathologie krijgt
meer en meer aandacht binnen de reumatologie. Het is een zeer ernstige
en moeilijk te behandelen ziekte. Het programma en hoe je kan inschrijven
vind je op de volgende pagina.
Naast deze

studiedag

wordt de

opleiding

opnieuw

aangeboden:

“gespecialiseerde verpleegkundige in de reumatologie”. Deze boeiende
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Opleiding:
Gespecialiseerde
verpleegkundige in de
reumatologie

opleiding beslaat 14 lesdagen en is opgebouwd uit 2 modules.
Wij wensen jullie allen een fijne vakantie. Een tijd om samen te zijn met je
gezin, familie en vrienden. Hopelijk mogen we jullie ontmoeten op één van
onze activiteiten !

1e lesdag: 13 oktober ‘11
Tot ziens,
werkgroep reumaverpleegkundigen, NVKVV
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Belgisch Congres voor Reumatologie

DONDERDAG
29 september ‘11

PROGRAM REUMANURSES
Scleroderma from the outside to the inside,
from the inside to the outside.

7.00h

Run for arthritis

9.00h

Welcoming

9.15h

Introduction to scientific research on scleroderma.
Dr. Ellen De Langhe (KUL)

9.45h

Systemic sclerosis: what is it and how to diagnose ?
Dr. Vanessa Smith (UZG):

Coffee and poster sessions

11.00h

Belgian Systemic sclerosis Cohort (B.S.S.C.) !
Dr. Marie Vanthuyne (UCL)!

11.30h

Functioning in patients with systemic sclerosis an occupational therapy perspective.
Ms. Saskia Decuman (UZG):

Walking lunch

14.00h

Points of attention in the nursing care for patiënts with scleroderma.
Ms. Seher Arat (nurse KUL)

14.45h

‘Hands-on’ experts: patiënt and partner.

Verplicht inschrijven !
an.vanboxstael@yahoo.com

Coffee and poster session

16.00h

Wound care with patiënts having scleroderma.

Deelname en lunch is gratis
dankzij de steun van de
KBVR

Ms. Karlien Claes (nurse UZ Gent )
16.30h

Panel discussion

Locatie :

17.00h

End of the day

Stuurboord/Hangar 26
Rijnkaai 96
2000 Antwerpen.
www.stuurboord.com
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OPLEIDING
Gespecialiseerde verpleegkundige in de reumatologie

Programma

Deze cursus wil verpleegkundigen expertise en vaardigheden in
reumatologie meegeven. De cursus bestaat uit een basismodule en een
gespecialiseerde module. De basismodule wordt gevolgd door
verpleegkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten. De gehele
opleiding bestaat uit 14 dagen.

Voor wie ?

Verpleegkundigen met interesse voor reuma en die willen meewerken
om de reumazorg in verschillende zorgsettings in België verder te
ontwikkelen, dit in samenwerking met een reumatoloog en eventueel
een multidisciplinair team.
De zorg voor mensen met reuma vereist een multidisciplinaire
benadering. Meer en meer werken we in België met zorgprogramma’s
waarin de gespecialiseerde verpleegkundige in de reumatologie een
sleutelpositie inneemt.

Basismodule

Het dagprogramma voor de basismodule:
Beginuur:

9 uur

Einduur:

17 uur

Opleidingsdagen: 13, 20, 25 oktober 2011 én 10,18, 24 november 2011
Examen basismodule: 15 december 2011
Module 2 zal plaats hebben in het voorjaar 2012, de data worden later
bekend gemaakt.

Meer weten ?

Meer informatie kan je vinden op de website: www.nvkvv.be
Via de website kan je online inschrijven.

Georganiseerd door NVKVV ism KBVR
Kostprijs:

Locatie:
Vervolmakingscentrum NVKVV
Vergote square 43
1030 Schaarbeek

NVKVV

Vergote Square 43 – 1030 Brussel

Leden NVKVV: 520 euro
Niet Leden NVKVV: 670 euro
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www.nvkvv.be

