CNE van de werkgroep Congenitale Cardiologie
9 april 2019

“Het hart in handen, van klein tot groot”

De werkgroepen Congenitale Cardiologie en Thoraxchirurgie nodigen u uit tot het
bijwonen van de scholing ‘Het hart in handen van klein tot groot’. Het
ochtendprogramma wordt door de werkgroepen gezamenlijk verzorgd, in de middag
vindt een parallel programma plaats.
De manier waarop een hart zich tijdens de zwangerschap ontwikkelt, is complex en
kan op veel momenten en plaatsen misgaan met mogelijk ernstige gevolgen voor
kans van leven en overleving na de geboorte.
Tijdens het ochtendprogramma wordt ingegaan op de anatomie van ‘gezonde’
harten. De deelnemers kunnen zelf een hart ontleden en op deze manier lerend
ontdekken wat de kenmerken zijn van een afwijkende hartklep.
In de middag wordt door de werkgroep Congenitale Cardiologie een programma
georganiseerd waarin aan de hand van modelhartjes ingegaan wordt op congenitale
cardiale afwijkingen.

OCHTENDPROGRAMMA
09.00–09.30
Ontvangst met koffie en thee
09.30–09.40

Welkomstwoord door dagvoorzitters
Rianne Vlaming-Zwijsen (Congenitale Cardiologie)

09.40–11.15

Workshop Anatomische afwijkingen in varkensharten
J. van Weezel Verpleegkundig consulent en dr. P. van de Woestijne
Cardiothoracaal chirurg Erasmus MC Rotterdam

11.15–11.30

Pauze met koffie en thee

11.30–12.30

Vervolg workshop Anatomische afwijkingen in varkensharten

12.30–13.30

Lunch

MIDDAGPROGRAMMA Congenitale Cardiologie
13.30–14.30

Segmentale analyse van het hart
Mw. dr. R. Bökenkamp-Gramann, Kindercardioloog LUMC

14.30–15.00

Pauze met koffie, thee en fris

15.00–16.00

Workshop kinderhart preparaten
Mw. dr. R. Bökenkamp-Gramann, Kindercardioloog LUMC

16.00–16.30

Afsluiting en invullen evaluatieformulier
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DOEL
De CNE heeft de volgende leerdoelen:
• De deelnemer kan beschrijven hoe een gezond hart is opgebouwd.
• De deelnemer kan beschrijven hoe mitralisklep afwijkingen ontstaan tijdens de
ontwikkeling van het hart.
• De deelnemer kan met behulp van segmentale analyse beschrijven hoe een hart is
opgebouwd.
• De deelnemer kan de meest voorkomende congenitale hartafwijkingen herkennen en
aanwijzen in preparaten.
DOELGROEP
Deze CNE is georganiseerd voor hart- en vaat verpleegkundigen, verpleegkundig
specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en andere geïnteresseerden.
DIDACTISCHE WERKWIJZE
Er zal een afwisseling zijn van hoorcolleges en workshops.
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/cneopleidingen).

