CNE van de werkgroepen
Interventie Cardiologie en Hartfalen
22 januari 2019

“Hartfalen: Van begin tot eind”
Verdieping omtrent hartfalen, herkennen en diagnostiek in de 1ste lijn, behandeling
in de 2de en 3de lijn (TAVI/LVAD), kwaliteit van leven o.a. in de thuiszorg. Met behulp
van casuïstiek.
De werkgroepen Interventie Cardiologie en Hartfalen nodigen alle professionals van harte
uit tot het bijwonen van de scholing “Hartfalen: Van begin tot eind”.
In deze CNE worden diverse aspecten rondom het onderwerp patiënten met hartfalen
belicht vanuit de 1ste t/m 3e lijn. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere
manifestatie, presentatie en symptomen van hartfalen.
Welke mogelijke behandelopties zijn er voor deze patiënten, met aandacht voor invasieve
technieken zoals Mitraclip-plaatsing bij mitraalklep insufficiëntie en Transkatheter gebonden
aortaklepvervanging bij ernstige symptomatische aortaklepstenose.
De rol van de verpleegkundige tijdens poliklinisch spreekuur en instelling medicatiebeleid bij
hartfalen komen ook aan de orde, waarbij gebruik gemaakt zal worden van
casusbesprekingen.
PROGRAMMA
09.00–09.30
Ontvangst met koffie en thee
09.30–09.40

Welkomstwoord door dagvoorzitters
Karlijne van der Haven (Interventie Cardiologie) en Dian Pruijsers (Hartfalen)

09.40–10.25

Sessie 1: Hoe herkennen we hartfalen, manifestatie van symptomen?
Dr. M.J.M. Valk, huisarts, huisartsenpraktijk M.J.M. Valk & L.J. Meijer
Amersfoort

10.25–10.50

10.50–11.15

11.15–11.30

11.30–12.00

12.00–12.30

Sessie 2: Welke behandelopties zijn er voor welke patiënt, oorzaak van
hartfalen
- Minimale invasieve mitralisklep-plastiek bij hartfalen: toepassingen en
ervaringen
Dr. W. Stooker, thoraxchirurg OLVG Amsterdam
- Transkatheter gebonden aortaklepvervanging (TAVI) als optie voor
patiënten met hartfalen
H. Kroon, fellow cardiologie Erasmus MC Rotterdam
Pauze met koffie en thee
Sessie 3: Leefregels / therapietrouw bij Hartfalen
- Instellen hartfalenmedicatie tijdens verpleegkundig poliklinisch
spreekuur
Mevrouw M.S.A. Aertsen, verpleegkundig specialist Hartfalen,
Diakonessenhuis Utrecht/Zeist
- Kwaliteit van leven van een hartfalenpatiënt
Mevrouw T. Jongen, hartfalenverpleegkundige Laurens thuiszorg
Rotterdam

12.30–13.30

Lunch

13.30–14.30

Sessie 4: Casusbespreking
Left Ventricular Assist Device (LVAD) / steunhart
Mevrouw C.C. de Bakker, verpleegkundig specialist LVAD, Erasmus MC
Rotterdam, met ervaringsdeskundige

14.30–15.00

Pauze met koffie, thee en fris

15.00–16.00

Sessie 5: Casusbespreking
Assessments bij diastolisch hartfalen
Dr. L. van Heerebeek, cardioloog

16.00–16.15

Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier
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Hartfalen: “Van begin tot eind”
DOEL
De CNE heeft de volgende leerdoelen:
• De deelnemer weet wat hartfalen (zowel diastolisch/HFpEF als systolisch/HFrEF)
inhoudt en welke non-invasieve en invasieve behandelopties (zoals TAVI MAZE) tot de
mogelijkheden behoren.
• De deelnemer kent de diagnosestelling/behandeling binnen de huisartsenpraktijk t.a.v.
hartfalen.
• De deelnemer weet tijdens het verpleegkundig spreekuur op de hartfalenpoli te handelen
t.a.v. instellen van hartfalenmedicatie
• De deelnemer weet waar voor de hartfalenpatiënt zijn doelen liggen in de thuissituatie.
• De deelnemer heeft inzicht in LVAD therapie, weet welke patiënten wel/niet in
aanmerking komen voor deze therapie.
DOELGROEP
Deze CNE is georganiseerd voor hart- en vaat verpleegkundigen, verpleegkundig
specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen, praktijkondersteuners en andere
geïnteresseerden in de vasculaire en/of cardiale zorg.
DIDACTISCHE WERKWIJZE
Er zal een afwisseling zijn van hoorcolleges met behulp van PowerPoint presentaties en
casuïstiekbespreking.
UREN
5 contacturen
LOCATIE
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
KOSTEN
NVHVV Leden
€ 60,-

Niet-leden
€ 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).

