Kosten en betalingsvoorwaarden
Registratiekosten

		

Inschrijvingen voor 15 januari 2012
Leden V&VN Pijnverpleegkundigen				€ 135
Leden NVAM						€ 145
Geen lid							€ 160
Geen lid V&VN Pijnverpleegkundigen wil lid worden			
€ 135
Inschrijvingen ontvangen vanaf 15 januari 2012
Leden V&VN Pijnverpleegkundigen				€ 170
Leden NVAM						€ 180
Geen lid							€ 195
Geen lid V&VN Pijnverpleegkundigen wil lid worden			
€ 170
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 het lidmaatschap
van de V&VN Pijnverpleegkundigen voor het jaar 2012 reeds bij de prijs voor het
congres 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
12.37.85.316 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 15 februari 2012 worden de deelnemerskosten
minus € 25,- administratiekosten gerestitueerd. Vanaf 15 februari 2012 vindt
geen enkele vorm van restitutie plaats en blijft u de volledige deelnemerskosten
verschuldigd er kan eventueel wel een vervanger worden aangemeld.

Congressecretariaat
Congress & Meeting Services Holland
Sanne van den Biggelaar-van Wienen
Postbus 18
5298 ZG Liempde
Telefoon: 0411-611199
Fax: 0411-633805
E-mail: info@congresservice.nl

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

2012

Pijn bestrijden

versus

Pijn begeleiden

Wetenschappelijke commissie / Organisatiecomité huidige commissie
•
•
•

•
•

•

•

Mw. R.van Boekel, verpleegkundig pijnconsulent Pijncentrum UMC St Radboud Nijmegen.
Mw. C.T.M. Edelbroek, verpleegkundig specialist, Rijnstate Ziekenhuis, Pijncentrum Velp
Mw. A.S. van Hooijdonk, verpleegkundige consulente en lifecoach, vestigingsmanager palliatieve
zorg en pijnbegeleiding, Allerzorg Utrechtse Heuvelrug
Mw. M.E. Peters, verpleegkundig specialist anesthesiologie i.o., St. Maartenskliniek, Nijmegen
Mw. M. Schielke, verpleegkundig pijnspecialist/palliatief consulente, Meander groep Zuid Limburg,
Brunssum
Mw. M. Schokker, verpleegkundig specialist oncologie/pijnbestrijding, Spaarneziekenhuis
Hoofddorp.
C.T.M.Terwiel, verpleegkundig specialist pijnbehandeling, Rijnstate Ziekenhuis, Pijncentrum Velp.

Locatie
Hotel en Congrescentrum
De Reehorst, Ede
Organisatie
V&VN
Pijnverpleegkundigen

5e Nationaal Pijn Congres
Dinsdag 3 april 2012
www.pijnverpleegkundigen.nl

5 e Nationaal Pijn Congres

programma

Datum

(onder voorbehoud)

(duren 1 uur en worden in 2 sessies gegeven)

09.00 uur	Ontvangst, registratie, koffie & thee.

1. “Acute pijnbestrijding: locoregionale technieken”
Mw. M.E. Peters (verpleegkundig specialist anesthesiologie i.o., St. Maartenskliniek, Nijmegen) en
Dr. I.J. Bruaset (anesthesioloog, St. Maartenskliniek, Nijmegen)

DINSDAG 3 april 2012

Dinsdag 3 april 2012

Plaats

workshops

Hotel en Congrescentrum De Reehorst, Ede.

Doelgroep

10.00 uur	Opening 5e Pijncongres.
		
Mevrouw Prof. Dr. R. de Wit, voorzitter V&VN Pijnverpleegkundigen

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

10.15 uur
		

“Pijn is van iedereen en van niemand”
Prof. Dr. FJ.M.P. Huygen, Hoogleraar Anesthesiologie, Erasmus MC, Rotterdam

Organisatie
De V&VN Pijnverpleegkundigen organiseert dit congres.

10.45 uur
		
		

“Pijn en taal”
Prof. Dr. H. Driessen, Culturele Antropologie & Ontwikkelingsstudies; Islam & Arabisch,
Radboud Universiteit, Nijmegen

Accreditatie

11.15 uur

Pauze, gelegenheid tot het bezoeken van de expositie

11.45 uur
		
		

Keynote-speaker, “Overcoming barriers to good pain management”
Dr. E.C.J. Carr BSc (Hons, RN, PGCEA, RNT, MSc, PhD), Professor Faculty of Nursing,
University of Calgary, Canada

12.25 uur

Discussie

12.45 uur

Lunch, gelegenheid tot het bezoeken van de expositie

14.00 uur

Workshop sessie 1

15.00 uur

Pauze, gelegenheid tot het bezoeken van de expositie

15.30 uur

Workshop sessie 2

16.30 uur

Plenaire terugkoppeling, discussie

17.00 uur

Sluiting, gevolgd door hapje en drankje

Accreditatie wordt aangevraagd voor de leden van de V&VN Pijnverpleegkundigen,
de NVAM en de verpleegkundig specialisten.

Aantal deelnemers
Maximaal 500 (registratie op datum van aanmelding)

2. “Acute Pijn Service: wanneer doen wij het goed?”
Mw. R. van Boekel (verpleegkundig consulente, UMC St Radboud, Nijmegen) en
Drs. J.F.M. van Dijk (Pijnverpleegkundige en onderzoeker, UMC Utrecht)
3. “EMDR; herprogrammeren van het brein bij pijn”
H. Delcliseur (klinisch psycholoog, Rijnstate Ziekenhuis, Velp)
4a. “Paediatric post-operative pain management: Strategies for improving practice” (alleen 14.00 uur)
Mw. Dr. A. Twycross, (Reader in Children’s Nursing, Faculty of Health and Social Care Sciences
Kingston University - St George’s University of London, UK)
“Pijnstilling bij kinderen: over anticiperen, combineren, en motiveren thematisch
aandacht voor voldoende snel combinatie route van toedienen daghospitaal”
Prof. Dr.K. Allegaert, (kinderarts, UZ Leuven, Leuven Belgie)
4b. “Het nieuwe pijnprotocol bij kinderen” (alleen om 15.30 uur)
Mw. M. de Neef (onderzoeksverpleegkundige kinder IC, AMC, Amsterdam) en mw. C. Jonkman
(pijnverpleegkundige, Jonkman Pijnzorg, Maarn)

Bereikbaarheid
•

•

Per openbaar vervoer (trein): Hotel en Congrescentrum 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.

5. “Pijn en lastige lieden; Geen moeilijke patiënten, wel lastige consulten”
Mw. M. van der Linden-Riddering (verpleegkundig specialist GGZ, werkzaam als verpleegkundig
consulent psychiatrie Rijnstate Ziekenhuis, Velp)
6. “Pijnbegeleiding: van lijden naar leiden”
Mw. A.S. Hooijdonk (verpleegkundigconsulente en lifecoach, vestigingsmanager palliatieve zorg en
pijnbegeleiding, Allerzorg Utrechtse Heuvelrug)

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 hiervan gebruik wenst te maken kunt u het abstract sturen naar
info@congresservice.nl. Abstracts kunnen worden ingediend tot uiterlijk 26 maart
2012. Voor de beste poster zal er een prijs worden uitgereikt.

7. “Physio Resonantie Therapie en pijn”
W. Rytsma en B. Emons (Sonus Health, Zeeland, Nrd. Brabant)
8. “Psychosociale zorg bij chronische pijn in groepsverband”
Mw. C.T.M. Edelbroek (verpleegkundig specialist, Rijnstate Ziekenhuis, Pijncentrum Velp)
9. “Pijn bij kanker: bestrijden en begeleiden”
P. Vogelaar, verpleegkundig expert, Lux Nova, palliatieve zorg & training Nijmegen
Gedurende 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. De indeling is bindend.

