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REGISTRATIEKOSTEN

Inschrijvingen voor 15 januari 2016 vanaf 15 januari 2016
Leden V&VN Pijnverpleegkundigen ¤135 ¤180
Leden NVAM/ BRV  ¤135 ¤180
Studenten*  ¤135 ¤180
Geen lid  ¤160 ¤205
Geen lid V&VN Pijnverpleegkundigen**  ¤135 ¤170
* op vertoon van een geldige studentenkaart, niet geldig voor PhD studenten
** en wil lid worden

Het ledentarief geldt alleen indien u lid bent van de V&VN Pijnverpleegkundigen. Indien u alleen lid 
bent van de V&VN is het ledentarief niet geldig. Indien u inschrijft voor het congres als ‘Geen lid wil 
lid worden’ dan is in de prijs van het congres het lidmaatschap van de V&VN Pijnverpleegkundigen 
voor het jaar 2016 inbegrepen. De bedragen zijn inclusief administratiekosten, restauratieve 
voorziening, garderobe en abstractboek. Incasso vindt plaats d.m.v. het afgeven van een éénmalige 
machtiging. De betaling wordt geboekt op bankrekening NL60 RABO 013.82.73.154 CMSH 
inzake V&VN Pijnverpleegkundigen onder vermelding van uw registratienummer.

INSCHRIJF- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN
De congresregistraties worden in opdracht van de V&VN Pijnverpleegkundigen verricht door 
Congress & Meeting Services Holland. Zij schrijven deelnemers op volgorde van ontvangst van het 
digitale inschrijving in. Bij schriftelijke annulering vóór 14 februari 2016 worden de deelnemers-
kosten minus € 30,- administratiekosten gerestitueerd. Vanaf 14 februari 2016 vindt geen enkele 
vorm van restitutie plaats en blijft u de volledige deelnemerskosten verschuldigd er kan eventueel 
wel een vervanger worden aangemeld.

WETENSCHAPPELIJKE COMMISSIE/ORGANISATIECOMITÉ HUIDIGE COMMISSIE
• M. Blomenkamp, verpleegkundig pijnconsulent, Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen
• Mw. A. Bosscha, verpleegkundig pijnspecialist, Ziekenhuis de Tjongerschans, Heerenveen 
• J.C. Broeke, pijnconsulent, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
•  Mw. J. Cheuk-A-Lam, verpleegkundig pijnconsulent/verpleegkundig specialist i.o, 

Erasmus MC, Rotterdam
• Mw. S. de Gooijer, pijnconsulent, Medisch Spectrum Twente, Enschede
• Mw. M. Schokker, verpleegkundig specialist pijn en oncologie, docent verpleegkunde
• C.T.M. Terwiel, verpleegkundig specialist pijnbehandeling, Ziekenhuis Rijnstate Velp
•  Mw. G.M. de Vries-Fennis, verpleegkundig specialist i.o. chronische pijn, Maasstadziekenhuis,

Rotterdam

SPONSOREN
Mediq Tefa • Medtronic Traiding • Prostrakan Pharma • Schwa-medico Nederland BV • St Jude Medical

CONGRESSECRETARIAAT
Congress & Meeting Services Holland
Sanne van den Biggelaar-Van Wienen 
Postbus 957, 5600 AZ Eindhoven
T: 040 213 2222
F: 040 213 4010
E: pijnverpleegkundigen@congresservice.nl

Tijdens de lezingen wordt u vriendelijk verzocht uw mobiele 
telefoon uit te zetten, dan wel de “stilmodus” te gebruiken. 
Het maken van beeld- en/of geluidsopnames is niet toege-
staan. Elke vorm van publiciteit dient vooraf ter goedkeuring 
aan de congresorganisatie te worden aangeboden.



PIJN VAN ALLE KANTEN BEKEKEN

DOELGROEP 
Pijnverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, anesthesiemedewerkers, 
sedatie-anesthesiemedewerkers, verpleegkundigen acute pijnservices en 
onderzoekers en verpleegkundigen in Nederland en België, die zich bezighouden 
met acute pijn, chronische pijn, oncologische pijn en/of pijn bij kinderen.

ORGANISATIE
De V&VN Pijnverpleegkundigen organiseert dit congres.

ACCREDITATIE
Accreditatie is aangevraagd bij het Register Verpleegkundig Specialisten, NAPA, 
BRV en voor de leden van de NVAM. Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en 
Verzorgenden heeft 6 punten toegekend.  

AANTAL DEELNEMERS
Maximaal 600 (registratie op datum van aanmelding).

BEREIKBAARHEID
•  Per openbaar vervoer (trein): de ReeHorst is per trein uitstekend bereikbaar 

(station Ede-Wageningen ligt op 5 minuten lopen van het congrescentrum).
•  Per auto: Voor een routebeschrijving kunt u terecht op www.reehorst.nl. 

De Reehorst heeft een eigen grote parkeerplaats waar u tegen geringe betaling 
(parkeermunten zijn bij de receptie te koop) uw auto kunt parkeren.

REGISTRATIE
Alle deelnemers dienen zich digitaal in te schrijven via het registratieformulier 
op de website www.pijnverpleegkundigen.nl

CALL FOR ABSTRACTS
Tijdens het congres wordt de mogelijkheid geboden om een poster te presenteren.
Indien u in de periode januari 2015 en maart 2016 een poster gaat presenteren of
heeft gepresenteerd dan wordt u van harte uitgenodigd deze alsnog te presenteren
tijdens het 7e National Pijn Congres op 5 april 2016. U kunt dit kenbaar maken bij
inschrijving via de website. Voor de beste poster zal er een prijs worden uitgereikt.

08.45 Ontvangst, registratie, koffie & thee.

09.30 Opening 7e Pijncongres.
 Mw. R.L.M. van Boekel, voorzitter V&VN Pijnverpleegkundigen

09.45  Postoperatieve pijnmeting: 
pijnscore 0-10 is voor patiënten anders dan voor professionals

  Mw. Dr. J.F.M. van Dijk, verpleegkundig beleidsmedewerker pijn/onderzoeker, UMC 
Utrecht, Utrecht

10.20 Invasieve behandel technieken binnen de pijnbestrijding interactieve casuïstiek
 Dr. J.A. Aukes, anesthesioloog, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

10.55 Pauze, gelegenheid tot het bezoeken van de expositie

11.25 Opioid Saving Strategy (OSS) bij pijn bij kanker
 Crux: vroegtijdige inzet van adjuvantia naast opioiden
 J.E.G.C. van Haandel, anesthesioloog, Ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk

12.00 Statistische significantie versus klinische relevantie: 
 is het sop de kool wel waard?
 Prof. dr. B.J. Morlion, anesthesioloog-algoloog, KU Leuven, Leuven, België 

12.35 Lunch, gelegenheid tot het bezoeken van de expositie

13.50 Workshop sessie 1

14.50 Pauze, gelegenheid tot het bezoeken van de expositie

15.20 Workshop sessie 2

16.25 Pijneducatie; de eerste stap in de pijnbehandeling
 De rol van de pijnverpleegkundige
 Prof. dr. C.P. van Wilgen, hoogleraar/oprichter en hulpverlener, TRANSCARE 

17.00 Sluiting, gevolgd door hapje en drankje

PROGRAMMA (ONDER VOORBEHOUD)

1 | Identificatie van de orthopedische patiënt met een verhoogd risico op 
postoperatieve pijn? (alleen 13.50-14.50)
Mw. M.E. Peters (verpleegkundig specialist anesthesiologie, St. Maartenskliniek, Nijmegen)

2 | Acute en chronische pijn na operatie?
Mw. L. van Gulik (onderzoeker klinische farmacie, Meander Medisch Centrum, Amersfoort) 

3 | Pijnklachten van houdings- en bewegingsapparaat
Dr. S. Schiere (anesthesioloog, de Tjongerschans, Heerenveen)

4 | Werken aan de (pijn) grens. Bewegen als pijnstiller.
C. Groothoff ((sport) fysiotherapeut, TIGRA, Heerenveen)

5 | Lange termijn effecten van neonatale pijn en pijnbestrijding: 
klinische en preklinische modellen (alleen 15.20-16.20)
Mw. N.J. van den Hoogen (PhD student, MUMC+, Maastricht) en 
Mw. dr. G.E. van den Bosch (AIOS kindergeneeskunde, ErasmusMC, Rotterdam)

6 | Pijn bij ouderen, ook in het ziekenhuis een verpleegkundige uitdaging!
Prof. dr. W.P. Achterberg (specialist ouderengeneeskunde, hoogleraar institutionele zorg 
en ouderengeneeskunde, Topaz/LUMC, Leiden) en Mw. J. Cheuk-A-Lam (verpleegkundig 
pijnconsulent/verpleegkundig specialist in opleiding, Erasmus MC, Rotterdam) 

7 | Diagnose en minimaal invasieve behandeling van aangezichts pijn (alleen 15.20-16.20 uur)
Prof. dr. M. van Kleef (anesthesioloog, MUMC+, Maastricht)

8 | Pijn in de Palliatieve ( terminale) fase, dat hoeft toch niet meer anno 2016?
K. Goedhart (specialist ouderengeneeskunde, Zorggroep Rijnmond, Rotterdam) en 
Mw. G.M. de Vries-Fennis (verpleegkundig specialist i.o. chronische pijn, Maasstadziekenhuis,
Rotterdam)

9 | Pijnstillende crèmes bij neuropathische pijn: de nieuwe behandeling?
D. Kropsky (arts, Instituut voor Neuropathische pijn, Soest)

10 | Welke rol speelt Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie (TENS) bij (sub)acute pijn?
Mw. K. Meijers (specialist pijngeneeskunde, Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen)

11 | Waveforms and neurostimulation modes (alleen 13.50-14.50)
Mw. J. Breel (physician assistant anesthesiologie, Diaconessenhuis, Utrecht)

12 | Mag het een pilletje minder zijn… 
Polyfarmacie, palliatieve zorg en de pijnverpleegkundige?!?
Mw. drs. B. Huisman (anesthesioloog, VUMC, Amsterdam)

13 | Pijn Samen en de weg naar eigen regie
P. Giel (directeur, Stichting Happy Motion, Amstelveen)

Tijdens de workshops zullen de sprekers op interactieve wijze in discussie gaan met de aanwezigen ter 
verdieping van de thema’s. De definitieve indeling van deelname aan de workshops wordt door 
de congresorganisatie verricht, waarbij met de aangegeven voorkeuren rekening wordt gehouden. 
De indeling wordt de deelnemers bij de registratiebalie bekend gemaakt en is bindend.

WORKSHOPS (DUREN 1 UUR EN WORDEN IN 2 SESSIES GEGEVEN)
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