
          
 
 
 
 
 
 

CNE Hartfalen 
18 maart 2014 
Gezamenlijke ochtendsessie met werkgroepen Vasculaire Zorg en Atriumfibrilleren: 

Chronische nierschade 
Middagsessie werkgroep Hartfalen: 

Pulmonale hypertensie: een stand van zaken 
Tijdens het ochtendprogramma van deze CNE staan we stil bij achtergronden, diagnostiek en 
behandeling van chronische nierschade. Het aantal mensen die chronische nierschade 
ontwikkelt ten gevolge van diabetes mellitus type 2, hypertensie of atherosclerotisch 
vaatlijden neemt dramatisch toe. Verder is het zo dat chronische nierschade een belangrijk 
risicofactor is voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Daarom dient bij patiënten met 
chronische nierschade al vanaf een vroege fase controle plaats te vinden om de 
achteruitgang van de nierfunctie te vertragen en zo mogelijk te voorkomen. Als de nierfunctie 
duidelijk is afgenomen, treden vaak verstoringen op van milieu interieur. De bijkomende late 
gevolgen en complicaties van chronische nierschade vormen een complex geheel en 
vereisen specifieke deskundigheid.  
 
In het middagprogramma dat georganiseerd wordt door de werkgroep Hartfalen is het 
onderwerp Pulmonale hypertensie. Pulmonale hypertensie is een zeldzame longaandoening 
waarbij de bloeddruk in de longslagader aanzienlijk hoger is dan normaal. Verschillende 
aandoeningen kunnen leiden tot pulmonale hypertensie. Eén van de meest voorkomende 
oorzaken is linkerhartfalen. Pulmonale hypertensie kan uiteindelijk leiden tot ernstige klachten 
zoals progressieve vermoeidheid en kortademigheid. Een juiste diagnose is daarom van 
essentieel belang voor de keuze van de behandeling en het bepalen van de prognose.   
 
Tijdens deze CNE zullen de verschillende oorzaken, de klinische presentatie, diagnostiek en 
de  (multidisciplinaire) behandeling worden besproken. Uiteraard zal pulmonale hypertensie in 
relatie tot hartfalen uitgebreid worden belicht.  

PROGRAMMA 
 
Gezamenlijke ochtendsessie Atriumfibrilleren, Hartfalen en Vasculaire Zorg 
09.00 – 09.25 Ontvangst met koffie en thee 

 
09.25 – 09.30 Welkomstwoord door dagvoorzitter 

 
09.30 – 10.30 
 

Chronische nierschade: diagnostiek 
Dr. E.H.Y. Ie, internist nefroloog Zaans Medisch Centrum te Zaandam 
 

10.30 – 11.00 Pauze met koffie en thee 
 

11.00 – 12.00 
 

Chronische nierschade: behandeling en achtergronden 
Dr. E.H.Y. Ie, internist nefroloog Zaans Medisch Centrum te Zaandam 
 

12.00 – 13.00 Lunch 
 

Middagsessie Hartfalen 
13.00 – 13.05 Welkomstwoord door middagvoorzitter 

 
13.05 – 14.00 
 

Pulmonale hypertensie deel 1: 
Een overzicht van etiologie, classificatie & diagnostiek 
N. Coenen, verpleegkundig specialist PH UMC Nijmegen St. Radboud 
 

14.00 – 15.00 
 

Pulmonale hypertensie deel 2: 
De (multidisciplinaire) behandeling en verpleegkundige zorg 
N. Coenen, verpleegkundig specialist PH UMC Nijmegen St. Radboud  
 

15.00 – 15.15 Pauze met koffie en thee 
 

15.15 – 16.00 Een additionele behandeling voor patiënten met ernstige 
mitralis regurgitatie  
L. Baltussen, Regional Therapy Manager Structural Heart Benelux, 
Abbott Vascular 
 

16.00 – 16.15 Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier 
 

 

 

 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOEL 
Het doel van deze CNE is het aanreiken van actuele kennis over de zorg en behandeling van 
patiënten met pulmonale hypertensie die toepasbaar is in de dagelijkse praktijk van 
verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met het aandachtsgebied hartfalen. 
 
DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor (hartfalen) verpleegkundigen, verpleegkundig  
specialisten met het aandachtsgebied  hartfalen en overige belangstellenden. 
 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Hoorcolleges en interactieve sessies 
 
UREN 
4,5 contacturen 
 
LOCATIE 
Cursus- en vergadercentrum Domstad 
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ  Utrecht 
 
KOSTEN 

NVHVV Leden Niet-leden 

€ 58,- € 117,- 
Dit is inclusief 1 jaar lidmaatschap van de 
NVHVV. U ontvangt 5x Cordiaal en korting op 
congressen als Venticare en CarVasZ. 
Gedurende het jaar lidmaatschap betaalt u voor 
overige CNE’s dus het gereduceerde tarief. 
 

 
Na het inzenden van het elektronisch aanmeldingsformulier ontvangt men automatisch een 
bevestiging van ontvangst. De deelname is pas definitief na betaling van het cursusgeld. De facturen 
worden separaat verzonden.  
Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de CNE-dag wordt 50% van de kosten doorbelast. 
Bij afwezigheid zonder overleg is men het volledige bedrag verschuldigd. 
 

 

ACCREDITATIE 
Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVHVV en RSV (Register Specialismen 
Verpleegkunde). De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname indien zij het gehele 
programma bijgewoond hebben. 
 
INFORMATIE 
Voor uitgebreide informatie, inschrijving en routebeschrijving: www.nvhvv.nl/scholing. 
Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische aanmeldingsformulier. 
 
SPONSOR 
Deze CNE wordt mede mogelijk gemaakt door:        
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