
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CNE van de werkgroepen  
ICD-begeleiding & Elektrofysiologie en Acute Cardiale Zorg 
16 april 2019 
 
 

“Als de alarmbellen rinkelen” 

De werkgroepen ICD-begeleiding & Elektrofysiologie en Acute Cardiale Zorg nodigen u uit 

tot het bijwonen van de scholing ‘Als de alarmbellen rinkelen”. 

 

• Bij welke waarschuwingssignalen gaan de alarmbellen rinkelen en moeten we alert zijn?  

• Een VT-storm bij een patiënt een ICD, wat te doen?  

• Hoe presenteert een patiënt zich met (lead)endocarditis en wat is de prognose van 

verschillende vormen van dit ziektebeeld? 

• Wat gebeurt er met een alert van een ICD, wat binnenkomt via het homemonitoring-

systeem? 

• Wat zijn de rij-restricties bij patiënten met een ICD en andere hartaandoeningen en houdt 

men zich aan deze restricties? 

 

Al deze vragen zijn onderdeel van onderwerpen die besproken worden tijdens deze CNE. 

PROGRAMMA 
 
09.00–09.30 Ontvangst met koffie en thee 
  
09.30–09.35 Welkomstwoord door dagvoorzitter 

Anja Luijten-van Gestel (ICD-begeleiding & Elektrofysiologie) 
 

09.35–10.20 
 

Behandeling VT’s bij ICD   
Freek Hörters, Cardioloog, fellow cardiale elektrofysiologie en devices 
Amsterdam UMC, locatie VUmc 
 

10.20–11.00  Homemonitoring 
Wilco van Lankveld en Claire Vredegoor, Remote Care verpleegkundigen, 
Catharina Ziekenhuis Eindhoven 

 
11.00–11.15 

 
Pauze met koffie en thee 
 

11.15–12.00 
 

Endocardiale leadproblemen 
Y.J.H.J. Taverne, Cardiothoracaal chirurg, epidemioloog, Cardiac 
Morphologist, Erasmus MC Rotterdam 

 
12.00–13.00 

 
Lunch 
 

13.00–13.45 S-ICD versus transveneuze ICD  
Astrid Hendriks, fellow elektrofysiologie OLVG 
 

13.45–14.30 Reanimatie back to the future 
E. van Roon, docent Verpleegkunde, Fontys Hogeschool Mens en 
Gezondheid 

 
14.30–14.45 
 

 
Pauze met koffie, thee en fris 

14.45–15.45 De perceptie van rij-restricties bij patiënten met een ICD en andere 
hartaandoeningen 
Niels Jongejan, physician assistant elektrofysiologie UMC Utrecht  
 

15.45–16.00 Afsluiting en invullen evaluatieformulier 
   
 
 

 



    

 

    

        

DOEL 
Deze scholing heeft als doel om een verdiepende slag te maken rondom acute zorg bij een 
patiënt met een ICD vanwege verschillende cardiale aandoeningen. 
 
DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor hart- en vaat verpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen, werkzaam als ICD-begeleider en/of in 
de acute zorg en andere geïnteresseerden in de cardiale zorg. 
 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Er zal een afwisseling zijn van hoorcolleges, discussie en interactieve werkvormen. 
 
UREN 
5 contacturen 
 
LOCATIE 
Cursus- en vergadercentrum Domstad 
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ  Utrecht 
 
KOSTEN 

NVHVV Leden Niet-leden 

€ 60,- € 120,- 
Dit is inclusief 1 jaar lidmaatschap van de 
NVHVV. U ontvangt 5x Cordiaal en korting 
op ons congres CarVasZ. Gedurende het 
jaarlidmaatschap betaalt u voor overige 
CNE’s dus het gereduceerde tarief. 
 

Na het inzenden van het elektronisch aanmeldingsformulier ontvangt men automatisch 
een bevestiging van ontvangst en een factuur. De deelname is pas definitief na betaling 
van het cursusgeld. Bij annulering binnen 2 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 VSR. De deelnemers ontvangen een 
bewijs van deelname indien zij het gehele programma bijgewoond hebben. 
 
INFORMATIE 
Voor uitgebreide informatie, inschrijving en routebeschrijving: www.nvhvv.nl – NVHVV 
opleidingen. Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische aanmeldingsformulier 
(www.nvhvv.nl/scholing/cneopleidingen). 
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