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Atriumfibrilleren 

 
De zorg voor patiënten met Atriumfibrilleren neemt een steeds belangrijker plaats in op 
de poli cardiologie. De verwachting is dat door de vergrijzing het aantal patiënten 
met Atriumfibrilleren sterk zal toenemen. Een reden om verpleegkundig specialisten in te 
zetten in de zorg voor deze patiëntencategorie door middel van een Atriumfibrillerenpoli. 
De werkgroep  ‘Atriumfibrilleren’ van de NVHVV heeft een zorgmodel ontwikkeld voor de 
verpleegkundig specialist dat het proces van verwijzing, diagnose, behandeling en 
follow-up heeft uitgewerkt. Kort geleden is Jeroen Hendriks gepromoveerd op dit 
onderwerp. Hij zal hierover een presentatie geven. 
  
Verder zullen nieuwe ontwikkelingen worden besproken zoals de nieuwe 
antistollingsmedicatie en verschillende methodes van ablatie. Het belooft een zeer 
interessante bijeenkomst te worden, waarin ook ruimte is om ervaringen onderling uit te 
wisselen. 

 

PROGRAMMA 

09.00 – 09.30 Ontvangst met koffie en thee 
 

09.30 – 09.40 Welkomstwoord door dagvoorzitter 
Mw. A. Compagne 
 

09.40 – 10.40 Behandeling AF volgens de laatste richtlijnen,  
Pulmonaal vene isolatie 
Dr. S. Eijsbouts, cardioloog Catharina ziekenhuis Eindhoven  
 

10.40 – 11.00 Pauze met koffie en thee 
  
11.00 – 12.00 
 
 
 

NOACS (nieuwe orale antistollingsmiddelen) 
Dhr. J. Hufman, MD MSc, Medical Scientific Liason thrombosis Bayer 

12.00 – 13.00 Lunch  
 

13.00 – 14.20 Onderzoek over de vergelijking tussen de AF-poli 
Geleid door de verpleegkundig specialist en de reguliere zorg van 
de cardioloog (film, presentatie en discussie) 
P. Wijtvliet MSc, verpleegkundig specialist, Martini Ziekenhuis 
Groningen 
 

14.20 – 14.45 Pauze met koffie en thee 
 

14.45 – 15.45 Cardio chirurgische interventies 
Dr. B. van Putte, cardiothoracaal chirurg St. Antonius Ziekenhuis 
Nieuwegein 
 

15.45 – 16.00 Afsluiting, invullen evaluatieformulier en certificaat 
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Atriumfibrillerenpoli geleid door de 

verpleegkundig specialist 

DOEL 
De zorg voor patiënten met Atriumfibrilleren neemt een steeds belangrijker plaats in op 
de poli cardiologie. De verwachting is dat door de vergrijzing het aantal patiënten 
met Atriumfibrilleren sterk zal toenemen. Een reden om verpleegkundig specialisten in te 
zetten in de zorg voor deze patiëntencategorie door middel van een Atriumfibrillerenpoli. 
De werkgroep  ‘Atriumfibrilleren’ van de NVHVV heeft een zorgmodel ontwikkeld voor de 
verpleegkundig specialist dat het proces van verwijzing, diagnose, behandeling en 
follow-up heeft uitgewerkt. Kort geleden is Jeroen Hendriks gepromoveerd op dit onderwerp. 
Hij zal hierover een presentatie geven. Verder zullen nieuwe ontwikkelingen worden besproken 
zoals de nieuwe antistollingsmedicatie en verschillende methodes van ablatie. Het belooft een 
zeer interessante bijeenkomst te worden, waarin ook ruimte is om ervaringen onderling uit te 
wisselen. 

 
DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor verpleegkundig specialisten en (atriumfibrilleren / 
hartfalen)verpleegkundigen die werkzaam zijn op de atriumfibrillerenpolikliniek en overige 
belangstellenden. 

 
UREN 
4 contacturen en 1 voorbereidingsuur 

 
LOCATIE 
Cursus en Vergadercentrum Domstad 
Koningsbergerstraat 9 
3531 AJ  Utrecht 
   
KOSTEN 

NVHVV Leden Niet-leden 

€ 55,- € 107,- 

Dit is inclusief 1 jaar lidmaatschap van de NVHVV. U 

ontvangt 5x Cordiaal en korting op congressen als 

Quadriceps, 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. 

 
ACCREDITATIE 
Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVHVV en RSV (Register Specialismen 
Verpleegkunde). 

 
INFORMATIE 
Voor uitgebreide informatie, inschrijving en routebeschrijving: www.nvhvv.nl – NVHVV 
opleidingen. Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische aanmeldingsformulier. 
 
Deze CNE-dag wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

 

 


