
Cardiovasculair 
Risicomanagement
In de praktijk

Wat houdt cardiovasculair risicomanagement precies in? Over welke hart- en vaatziekten hebben we 
het dan? Welke geneesmiddelen zijn er nieuw op de markt? Wat moet je doen bij gewijzigde doseringen 
in medicatie? En het allerbelangrijkste: hoe vertaal je jouw opgedane kennis naar de patiënt? 

Kennis direct toepasbaar
KennisConnect vindt het belangrijk om de 
geleerde kennis direct toe te passen in de 
praktijk. Daar hebben we onze trainingen op 
ingericht.

Opbouw training 
Voor welk onderwerp je ook kiest; de opbouw 
van elke training is hetzelfde.
Theorie
• Pathologie
• Hoofdlijnen farmacologie
• Lab-waarden
• Nieuwe geneesmiddelen
Praktijk
• Casuïstiek
• Voorlichting aan de hand van de richtlijn 

consultvoering

Leerdoelen
Na de training heb je kennis van*:
ü (Algemene) pathologie van hart-en vaatziekte
ü Farmacologie van hart-en vaatziekte
ü Nieuwe geneesmiddelen
ü Bijbehorende lab-waarden
ü De achtergrond van bewakingssignalen
En ben je in staat om*:
ü Goede voorlichting aan de patiënt te geven 

volgens vaste structuur
ü Een goed eerste uitgiftegesprek te voeren 
ü Bewust bewakingssignalen af te handelen

*Afhankelijk van het onderwerp: hoge bloeddruk, hartfalen, 
bloedverdunners of diabetes 

Tijdbesteding
Theoriegedeelte (online): 1,5 uur
Praktijkgedeelte: 1,5 uur 

Prijs en accreditatie
Investering: 1495 euro excl. Btw. 
Maximaal aantal deelnemers per training: 20
Accreditatie in aanvraag 

Hoe?
Het theoriegedeelte is online. Geen lappen 
tekst, maar leuke informatieve filmpjes. Zo 
ben je goed voorbereid op het 
praktijkgedeelte. 
Het praktijkgedeelte doen we bij jou in de 
apotheek. 
Ø Aan de hand van casuïstiek oefenen we 

met doseringen, interacties en lab-
waarden. Wanneer is het belangrijk lab-
waarden te gebruiken? Wat moet je doen 
bij een wijziging van de dosering? 

Ø Ook oefenen we hoe je de geleerde 
theorie kunt overbrengen naar de 
patiënt. Hiervoor gebruiken we de 
methodiek uit de KNMP-richtlijn 
consultvoering. 

Verschillende trainingen, 1 doel!
CVRM omvat veel ziektebeelden. En elk 
ziektebeeld kent zijn eigen therapie. 
KennisConnect heeft 4 onderwerpen 
geselecteerd die veel voorkomen in de 
apotheek: diabetes, hartfalen, hoge 
bloeddruk en bloedverdunners. Bij elke 
training staat de patiënt centraal. 


