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1. Er staat een foutje in de richtlijn Carotiden. De stroomrich-
ting van de rechter a.vertebralis bij een stenose van de rechter 
a.subclavia. Deze is aangepast. 

2. Er zijn nieuwe aanbevelingen vanuit Amerika voor carotis 
ACI stenose. Volgens de aanbeveling wordt geadviseerd om de 
PSV te verhogen van 125 cm/s naar PSV > 180 cm/s bij een 
stenose van > 50%, waardoor een hogere specificiteit. Hierbij 
wordt alleen gebruik gemaakt van de PSV en niet van de PSV-
ratio. Wanneer PSV-ratio >2 wordt toepast in combinatie met 
de PSV > 125 cm/s is zowel de sensitiviteit als de specificiteit 
hoger dan bij alleen een PSV >180 cm/s. Daarom houden wij 

de criteria zoals ze zijn. Gebruik de absolute PSV en de PSV-
ratio, maar wees bewust van alle omstandigheden die de snel-
heid kan beïnvloeden (zie hiervoor ook de toelichting onder de 
tabel in de richtlijn). 

3. In de richtlijn Aorto-Iliacaal, Femoro-Popliteaal en Infra-
Popliteaal: Stenose gradering bij een stenose >50% dan is de 
PSV ratio >2,5. 

Absolute criteria bestaan niet. Alle criteria zijn richtlijnen in 
moeten in perspectief worden beoordeeld. Iedere meting is 
afhankelijk van de juiste instellingen! Een  significante stenose 
moet voldoen aan meerdere voorwaarden. 

Misschien had je het al gezien, 

maar wanneer dat nog niet zo 

is, dan nodigen we je van harte 

uit eens een kijkje te gaan ne-

men: de VNIVD heeft namelijk 

een geheel vernieuwde websi-

te! En daar zijn we best een 

beetje trots op! 

De website is nu beter te bedie-

nen via tablet of telefoon en de 

mailaccounts van de bestuurs-

leden, ledenadministratie en 

websitecommissie zijn recht-

streeks toegankelijk, zodat we 

jullie niet meer via onze prive-

adressen hoeven mailen. 

Wanneer je een login had op de 

oude website, dan werkt deze 

nu niet meer. Je kunt je op-

nieuw aanmelden, door bij 

“contact” het aanmeldformu-

lier in te vullen en te versturen. 

Je krijgt dan van ons een tijde-

lijk wachtwoord. Deze kun je 

resetten en dan een geheel 

eigen wachtwoord invoeren, 

zonder tussenkomst van ons als 

website commissie. 

We doen ons best de website 

te vullen met interessante in-

formatie, maar dat is best las-

tig! Bij deze daarom ook weer 

de vraag aan jullie: Laat het ons 

weten als je iets hebt dat op de 

website geplaatst kan worden. 

Denk bijvoorbeeld aan een pre-

sentatie, interessante casus, 

publicatie, foto, etc.  

We horen graag van jullie! 

Mariëlle Klompmaker en      

Dineke Molema 

Website commissie 

Bezoek ons ook eens op Facebook  en Linkedin     # VNIVD 

B 
este VNIVD-

leden, 

 

Eindelijk heeft er weer een 

lesdag plaats gevonden.  

Fijn dat we met zo’n grote 

groep mensen weer bij 

elkaar konden komen om 

over ons vak te praten en 

even weer bij te kletsen. 

In deze nieuwsbrief infor-

matie vanuit  het bestuur 

en de werkgroepen,  te-

vens een oproep voor di-

verse functies. 

We doen het tenslotte 

met en voor elkaar!   

Richtlijnen Commissie. 
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Als organiserende afdeling 
voor de lesdag 2022 willen 
iedereen heel hartelijk be-
danken voor deze geweldi-
ge leuke en leerzame les-
dag. Wat een fantastische 
opkomst van 
113 vaatlabo-
ranten, dit had-
den wij, toen 
we begonnen 
met het organi-
seren totaal niet verwacht! 
We kunnen dan ook zeggen 
dat het een zeer geslaagde 
dag was! 
  
We kunnen het ook ieder-
een aanraden om eens een 
lesdag te organiseren, het 
kost wel wat tijd, maar het 

is ontzettend goed voor je 
teambuilding. Ook is het erg 
leuk om je weer eens goed 
in je vakgebied te verdiepen 
en na te denken over leuke 
onderwerpen voor presen-

taties. En al de 
leuke en en-
thousiaste re-
acties van me-
de vaatlabo-
ranten op de 

dag zelf maakt het echt de 
moeite waard! 
  
Het vaatlab van het Cathari-
na Ziekenhuis Eindhoven, 
  
Lisanne Passier, Sanne 
Plat, Laurens Helmes, 
Yvonne Maassen 

LESDAG 

2022 

oproep 

Welke afdeling gaat de uitdaging aan en 

wil met ondersteuning van de vereniging 

de lesdag 2023 organiseren? 

Stuur een mail naar info@vnivd.nl 
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een oproep voor praktijkdocenten:  

De opleiding in InHolland zou nog wel wat versterking van het  
docententeam kunnen gebruiken voor de praktijklessen. 

De lessen vinden plaats op maandagmiddag. Bij interesse graag 
contact opnemen met Geert Plug via geert.plug@inholland.nl 

 

Zoals bij veel verenigingen is het ook 

voor de VNIVD een probleem om vol-

doende vrijwilligers te betrekken. We 

doen het met elkaar en voor elkaar.    

 

 

 

We zoeken nog mensen voor : 

• de werkveldadviescommissie (houdt 

contact met de opleiding) 

• Algemene bestuursleden. 

Neemt contact op met info@vnivd.nl 

 

 

 

14 maart 2023 

Max Taks Vaatsymposium 

Doetinchem 

 

3 april 2023 

Vaatdagen Noordwijkerhout 

 

10 november 2023 

Vaatsymposium Emmen 

 

Zijn je gegevens nog correct? Geef  wijzigingen 

door aan de ledenadministratie@vnivd.nl 

mailto:geert.plug@inholland.nl

