
Margreet van Roest
organiseert en regelt vof

Beeklaan 15
6869 VG Heveadorp

06-55699566
margreet@morganiseren.nl

Doelgroep: Longverpleegkundi-

gen, verpleegkundig specialisten 

en praktijkverpleegkundigen

Datum: 5 oktober 2021

Tijd:      08.30 – 17.00 uur

Plaats:  Van der Valk hotel

              Stationsweg 91

              3621 LK Breukelen

Meer informatie?

www.longscholing.nl 

Inhoudelijke organisatie:

Scholingscommissie V&VN-

longverpleegkundigen

Logistieke organisatie:

Margreet van Roest organiseert 

en regelt vof

Aanmelden en kosten  Aanmelden kan via www.
longscholing.nl (klik door naar de pagina van het 
Longverpleegkkundig Jaarcongres)
Het inschrijfgeld bedraagt:
• € 45,00 voor leden V&VN long
• € 55,00 voor leden V&VN
• € 65,00 voor niet leden
De kosten zijn inclusief lunch.  

Annuleren  U kunt uw inschrijving uitsluitend schrifte-
lijk annuleren. Annulering en restitutie van het inschrijf-
geld is mogelijk tot en met 17 september 2021. 
Na 17 september zijn annuleringen, restituties en 
mutaties niet meer mogelijk

* workshops / parallel sessies  Je kunt kiezen uit 
één workshop per ronde. Bij het aanmelden vind je 
een keuzemenu waarbij je direct aan kunt geven welke 
workshop je wilt volgen. Er is een maximum hoeveel-
heid deelnemers per workshop mogelijk. Wanneer 
het maximum bereikt is kun je deze workshop niet meer 
kiezen. Meldt dus snel aan zodat je de workshop naar 
keuze kunt volgen want vol = vol.

Wil je meer weten over de inhoud van de workshops 
en de plenaire sessies, kijk dan op de website want 
daar staat bij iedere sessie iets over de inhoud en de 
leerdoelen beschreven.

Accreditatie wordt aangevraagd voor 6 punten bij het 
Kwaliteitsregister V&V, het Verpleegkundig
Specialisten Register en de NVvPO.

Tot 5 oktober in Breukelen! 

V&VN 

5 oktober 2021 
Van der Valk hotel, Breukelen

organiseren begint met een              

Uitnodiging

Longverpleegkundig Jaarcongres

We doen er alles aan om binnen de dan geldende covid-maatregelen toch een fysiek
congres te organiseren. Via de www.longscholing.nl houden we je op de hoogte.

Longverpleegkundig
      Jaarcongres

       2021

Kwaliteit 
voorop!
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Plenair:
Inhalatie medicatie
Paul Hagedoorn, inhalatie technoloog
UMCG Groningen

2de kamer debat o.l.v.
Jo Sinjorgo, Liesbeth van Tiel en 
Gertie Mulder

Rookpreventie
Hanneke Schaap
Verpleegkundig specialist longgenees-
kunde Ikazia Ziekenhuis,Rotterdam

Wetenschap gericht op samenwerken 
aan de toekomst, kwaliteit voorop
Saskia Weldam, onderzoeker en
verpleegkundige
Universitair Medisch Centrum, Utrecht

Workshops / parallel sessies*
Advance Care Planning
Matty Liefting

Inhalatiemedicatie, de workshop
Titia Klemmeier

Beroepslongziekten
Jaring van der Zee

Laaggeletterdheid en therapietrouw
Natasja Huijser
Nelleke Torrenga

Obstructieve Longziekten en
slaapapneu
Lisette Drenthen

Pulmonale hypertensie
Maud van der Wijden
Ingrid Verheul

Zorgpad COPD 1e en 2e lijn
Lidewij Sekhuis

Disfunctioneel ademhalen bij kinderen
Marleen van Opstal 
Nancy Sweet

E-health in samenhang met patiënten 
met ILD
Nelleke Tak

Uitgebreide info over de onderwerpen
en de sprekers, www.longscholing.nl

Plenair en Workshops / 
parallel sessies*

organiseren begint met een              

Programma
08.30 - 09.15 uur       Registratie, bezoek informatiemarkt onder het genot van een kopje  
                                   koffie of thee.
09.15 - 10.00 uur       Opening door de voorzitter
        Plenaire sessie: Inhalatie medicatie
10.00 - 10.45 uur       workshopronde 1
10.45 - 11.15 uur       pauze 
11.15 - 12.00 uur       2de Kamer debat
12.00 - 12.30 uur       Afdelingsvergadering V&VN longverpleegkundigen inclusief verkiezing  
                                   longverpleegkundige van het jaar
12.30 - 13.15 uur       Lunch
13.15 - 14.00 uur       Plenaire sessie: Rookpreventie
14.00 - 14.45 uur      workshopronde 2
14.55 - 15.40 uur       workshopronde 3
15.40 - 16.05 uur       pauze
16.05 - 16.50 uur       Plenaire sessie: Wetenschap gericht op samenwerken aan de toekomst
vanaf 16.50 uur        Netwerkborrel

5 oktober 2021
Van der Valk hotel Breukelen

Graag willen we jullie allemaal uitnodigen voor het eerste echte Longverpleegkundig Jaarcongres 
op 5 oktober in Breukelen. Vorig jaar stond deze uitnodiging al voor jullie gepland maar kon het 
helaas niet doorgaan. We doen er alles aan om het dit jaar wel door te laten gaan en verheugen 
ons er ontzettend op om jullie allemaal weer in levende lijven te mogen ontmoeten.

Op dit Longverpleegkundig Jaarcongres staat dit jaar alles in het teken van:

Kwaliteit voorop!
Tijdens plenaire sessies en de workshops komen mooie onderwerpen aan bod. Deze onder-
werpen zijn o.a. door jullie zelf aangedragen tijdens de evaluaties van de vorige congressen, dus 
van goede kwaliteit. Onze sprekers leveren hoge kwaliteit want zijn experts op het gebied van het 
betreffende onderwerp. Tijdens het tweede kamer debat zal er gedebatteerd worden over onder-
werpen die te maken hebben met kwaliteit en ook op wetenschappelijk gebied is alles gericht 
op samenwerken aan de toekomst van de zorg om zo de kwaliteit van de zorg te vergroten.

Neem dus je eigen kwaliteiten mee naar Breukelen en vergroot ze door tijdens de workshops te 
kiezen voor de sessie die het best past bij jouw expertisegebied of waar je gewoon meer van wilt 
weten. Keus genoeg, dus we rekenen erop dat er voor elk wat wils te vinden is. 

Tijdens de korte ledenvergadering zal ook de longverpleegkundige van het jaar verkiezing weer 
plaatsvinden. Aanmeldingen hiervoor kunnen nog steeds doorgegeven worden.

We rekenen erop jullie allemaal te zien op 5 oktober in Breukelen!

http://www.longscholing.nl
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