Scholingsdagen hypofyse aandoeningen en
bijnierschorsinsufficiëntie voor verpleegkundigen
BijnierNET heeft twee e-learning cursussen ontwikkeld, een over bijnierinsufficiëntie en de andere over hypofyse
aandoeningen. Door de Covid-19 problemen zijn de cursussen die in 2020 waren gepland niet doorgegaan.
In 2021 zal BijnierNET beide e-learning cursussen opnieuw aanbieden met één terugkomdag. Dus per cursus is er
sprake van vier bijnier modules en drie hypofyse modules. Omdat er plenair geen fysieke terugkomdag mogelijk is,
zullen de terugkomdagen worden uitgevoerd via ZOOM.
Achtergrond

Bijnierschorsinsufficiëntie is een zeldzame bijnieraandoening die gecompliceerd kan worden door een bijniercrisis. Dit is een
levensbedreigende situatie.
De hypofyse is een klein maar uiterst belangrijk orgaan in het hoofd. Een aandoening van de hypofyse kan tot ernstige gezondheidsproblemen leiden. Begeleiding van een patiënt met een hypofyseaandoening door een verpleegkundige die de fysiologie
van de hypofyse begrijpt en kennis heeft van de diverse hypofyseaandoeningen is voor de patiënt ongetwijfeld belangrijk en
waardevol. Door het volgen van de scholing hypofyse voor verpleegkundigen is de verpleegkundige in staat om voor patiënten
met een hypofyseaandoening de voorlichting van de endocrinoloog adequaat aan te vullen
Voor beide ziektebeelden geldt de kans op een bijniercrisis. Er is bij een bijniercrisis sprake van een tekort aan het hormoon
cortisol. Als er niet goed wordt gehandeld door patiënt, naaste en/of zorgverlener kan de patiënt als gevolg van zo’n crisis
overlijden. Door het correct uitvoeren van de stressinstructies kan dit worden voorkomen. Een aanzienlijk deel van de patiënten
heeft onvoldoende kennis van deze stressinstructies of is niet goed in staat deze in de praktijk toe te passen.
Daarom heeft BijnierNET uniforme stressinstructies vastgesteld. Daarom is de training van de patiënt en zijn/haar omgeving
door de verpleegkundige noodzaak.

Stressinstructie en kwaliteitsstandaard

De stressinstructies zijn een onderdeel van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen, waarin kwaliteitscriteria voor de zorg
van patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie in Nederland geformuleerd. Zo is een belangrijk kwaliteitscriterium dat voor goede
zorg aan patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie het ziekenhuis beschikt over een verpleegkundige die deze scholing heeft
gevolgd.

Doel

Het doel van deze scholing is om verpleegkundigen de noodzakelijke theoretische en praktische kennis te bieden die nodig is
om hypofyse- en bijnierpatiënten optimaal te kunnen begeleiden. Hiermee wordt indirect het co-management van patiënten en
hun omgeving met bijnierschorsinsufficiëntie bij stresssituaties bevorderd (train the trainer).

Doelgroep

Verpleegkundig specialisten en verpleegkundig consulenten endocrinologie.
Ook andere verpleegkundigen (b.v. diabetesverpleegkundigen, verpleegkundigen in de vasculaire geneeskunde, osteoporoseverpleegkundigen of afdelingsverpleegkundigen) en physician assistants die in hun ziekenhuis verantwoordelijk zijn voor de
zorg van patiënten met hypofyseproblemen en/of bijnierschorsinsufficiëntie zijn van harte welkom. Vereist is een diploma tot
verpleegkundige met geldige BIG-registratie.

Voorbereiding

De deelnemers bereiden zich voor met een 4-tal e-learningmodules over de bijnier, bijnierschorsinsufficiëntie en bijniercrisis en
een 3-tal e-learningmodules, over de hypofyse, de werking van de verschillende hypofyse-assen en de verschillende hypofyseaandoeningen. Iedere module bevat een aantal toets-vragen, deze vragen moeten tijdens de e-learning worden beantwoord. De
toegang tot de zeven e-learning modules worden ongeveer drie tot vier weken voor de cursusdag via een e-mail link beschikbaar
gesteld aan hen die zich hebben ingeschreven en de kosten van de cursus hebben betaald.

Verplichte literatuur/naslagwerk

Alle cursisten moeten het boek “De hypofyse hapert: en nu?” in het bezit hebben. Het boek is geschreven door Dr. Pierre Zelissen (2012, ISBN 978 94 91549 021), het is een noodzakelijk naslagwerk bij de cursus. Als u zich inschrijft, kunt u dit boek meteen
tegen een gereduceerd tarief bestellen.
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Certificaat & enquête

Alle deelnemers krijgen in de dagen na de cursus per e-mail een link naar een enquête toegestuurd. Wij verzoeken u deze enquête in te vullen. Zodra de antwoorden op de enquête door ons weer zijn ontvangen ontvangt u een certificaat van deelname.
Dat versturen wij centraal ongeveer twee/drie weken naar de cursus.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd en verkregen bij V&VN-kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en bij het Verpleegkundig Specialisten Register. U kunt alleen accreditatie verkrijgen mits u in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden bij V&VN bent geregistreerd. Indien u de gehele dag heeft deelgenomen zal BijnierNET u opgeven voorregistratie in
het V&VN-kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden of bij het Verpleegkundig Specialisten Register, dat geschiedt
centraal, nadat wij aan alle deelnemers het certificaat van de deelname hebben kunnen versturen.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze scholingsdagen in 2021 zijn 165 euro. Na inschrijving via de website ontvangt u meer informatie over de betaling.

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot drie weken voor aanvang van de afgesproken scholingsdag.

Inschrijving

U kunt zich alleen inschrijven via www.bijniernet.nl/educatie. U ontvangt altijd binnen een paar uur een automatisch aangemaakt bericht per mail van ontvangst van uw inschrijving. Op deze inschrijvingsmail staat hoeveel u aan BijnierNET moet betalen op welke rekening. Na de betaling ontvangt u eveneens een betalingsbewijs per mail.

LWEV

BijnierNET werkt samen met de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen om deze scholing optimaal te laten
aanpassen bij de behoeften van de verpleegkundigen. De scholing is ontwikkeld in samenwerking met de afdelingen Endocrinologie van de UMC’s.

Docenten

De scholing zal worden verzorgd door twee of drie internist-endocrinologen en een endocrinologie-verpleegkundige namens de
LWEV plus door een medewerker van BijnierNET.

Contact, informatie en website

Kijk regelmatig op www.bijniernet.nl/educatie voor meer informatie.
De e-learning lessen worden gegeven op https://screenlearning.net
Uw vragen kunt u stellen door een email te zenden naar info@bijniernet.nl en u
krijgt zo spoedig mogelijk een antwoord, laat ook een telefoon nummer achter, dan kunnen we u terugbellen.

Copyright ©BijnierNET.
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, alle afbeeldingen, alle geluiden, gehele software
en alle andere materialen op de site www.bijniernet.nl en www.screenlearning.nl en op dit informatieblad zijn eigendom van BijnierNET of zijn
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