
VAARDIGHEIDSTRAINING – ÉÉN DAGDEEL

Training perifeer vaatlijden Enkel-arm-index (EAI)

2 X PER JAAR    ZIE DATA OP  WWW.BOERHAAVENASCHOLING.NL

•  Insight in the 3D-morphology 
of CAT from prenatal development 
to long term follow up

•  Introduction of different aspects 
of CAT by a panel of cardiac 
surgeons, paediatric/GUCH 
cardiologists, morphologists, 
embryologists, geneticist

•  Hands-on sessions with 
post-mortem specimens

DOELGROEPEN
Huisartsen, specialisten ouderen- 
geneeskunde, artsen verstandelijk 
gehandicapten, physician assistants, 
verpleegkundig specialisten, praktijk-
ondersteuners en doktersassistenten.

PRI JS
€ 160,-    

LOCATIE
Leids Universitair Medisch Centrum

•  Zeer praktische training met zelf veel 
oefenen onder leiding van deskundige 
docenten;

•  U weet na deze training welke patiënten met 
PAV op welke manier in de eerstelijns zorg 
behandeld kunnen worden;

•  Oud-deelnemers geven deze training een 
dikke vier (4.2 op een vijfpuntschaal)

•  Reactie deelnemer: ‘Ik ga een doppler 
aanschaffen om in de praktijk de EAI te 
kunnen gaan bepalen! Daarmee verwacht 
ik minder te hoeven verwijzen bij de 
verdenking op PAV.’

ACCREDITATIE 
ABC 1, NAPA, VSR en NVvPO 3 punten

Voor informatie en aanmelding gaat u naar: 
www.boerhaavenascholing.nl



Bij pijn in de benen wordt vaak gedacht aan 
perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Soms is dit 
terecht, maar vaak ook ten onrechte.  
Daarnaast worden PAV patiënten regelmatig 
verwezen naar de tweede lijn, terwijl een goede 
(en noodzakelijke!) behandeling net zo goed in de 
eerste lijn kan plaatsvinden. Het is dan ook de 
kunst om in de eerste lijn die gevallen van pijn in 
de benen er uit te pikken die PAV hebben, bij hen 
een goede therapie in te stellen en de juiste 
patiënten te verwijzen naar de tweede lijn.  
Een onmisbaar instrument hierbij is het meten 
van de enkel-arm-index (EAI). Tijdens deze 
praktische nascholing wordt dan ook veel tijd 
ingepland om hiermee te oefenen.

De leerdoelen van deze nascholing zijn:
•  De huisarts weet PAV in de eerste lijn op een 

juiste wijze te diagnosticeren
•  De huisarts weet welke patiënten met PAV en 

op welke wijze in de eerste lijn kunnen worden 
behandeld en gecontroleerd

•  De huisarts weet welke patiënten moeten 
worden verwezen naar de vaatchirurg en hoe 
de vaatchirurg de patiënten verder behandelt.
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17.15  Registratie en ontvangst: inloop met 
eenvoudige maaltijd 

18.00 Wat is perifeer arterieel vaatlijden (PAV)? 

18.45  Wat doe je als huisarts zelf  
en wanneer stuur je door? 

19.05 Gesuperviseerde looptraining 

19.25 Hands-on training 

21.15 Vragen en afsluiting 

21.30 Einde programma

Voor informatie en aanmelding gaat u naar:  
www.boerhaavenascholing.nl

PROGRAMMA


