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CNE Hartrevalidatie 
15 april 2014 
 
Gezamenlijke ochtendsessie met werkgroepen Thoraxchirurgie en Hartrevalidatie 
Middagsessie werkgroep Hartrevalidatie 

 
Hartrevalidatie na hartchirurgie 

Hartrevalidatie en thoraxchirurgie zijn al jaren nauw met elkaar verbonden. We hebben 
voor het eerst samenwerking met een andere werkgroep gezocht. Er is een 
gezamenlijk ochtendprogramma, na de lunch kan u kiezen welk programma u wilt 
volgen: het hartrevalidatieprogramma of het thoraxchirurgieprogramma. 
 
In de ochtend komt er aan bod dat ondanks een goede voorbereiding en preventie er 
met enige regelmaat complicaties optreden na een hartchirurgische ingreep. Welke 
kwaliteit van leven levert een hartoperatie op? Is het mogelijk daar voorspellende 
uitspraken over te doen? Hebben al die complicaties een reden? Zit er een gedachte 
achter of is het enkel toeval? Gedurende de ochtend gaan we ons richten op de overall 
beleefde kwaliteit van leven door de patiënt en de predictieve waarde van de 
euroscore op zijn verloop. 
 
In het middagprogramma krijgt u informatie over complicaties na hartchirurgie en over 
zelfmanagement van zorg. Er wordt stilgestaan bij de vraag: welke complicaties 
bestaan er na thoraxchirurgie en welke invloed hebben deze mogelijke complicaties op 
het hartrevalidatietraject? Aansluitend word u meegenomen in het onderwerp 
zelfmanagement; in deze turbulente tijden is het van belang dat de patiënt de touwtjes 
van zijn aandoening in handen heeft. Hoe begeleidt u de patiënt bij het maken van 
eigen keuzes in combinatie met onze richtlijnen en behoud van kwaliteit van leven. 

PROGRAMMA 
 
 

 

09.00 – 09.30 Ontvangst met koffie en thee 
 

09.30 – 09.45 Welkomstwoord door dagvoorzitter 
 

09.45 – 10.30 
 

Kwaliteit van leven 
Dr. A.L.P. Markou, chef de clinique thoraxchirurgie Isala, Zwolle 
 

10.30 – 11.15  Euroscore 
Dr. L.J.B.M.L. Noyez, cardiothoracaal chirurg Radboud UMC, 
Nijmegen 
 

11.15 – 11.45 
 

Interactieve koffie 
Discussie onder leiding van dr. Markou en dr. Noyez 
 

11.45 – 12.30 Tamponade 
Dr. A.L.P. Markou, chef de clinique thoraxchirurgie Isala, Zwolle 
 

12.30 – 13.30 Lunch 
 

13.30 – 14.30 
 

Zelfmanagement van Zorg 
N. de Wijs-Antens, verpleegkundig specialist 
 

14.30 – 15.00 Pauze met koffie en thee 
 

15.00 – 16.00 
 

Complicaties na hartchirurgie en de invloed op het 
hartrevalidatietraject 
Prof. Dr. J.G. Grandjean, thoraxchirurg Medisch Spectrum Twente, 
Enschede 
 

16.00 – 16.30 Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier 
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DOEL 
Deze scholing heeft als doel om een verdiepende slag te maken  rondom veel 
voorkomende thoraxchirurgische complicaties. Recent onderzoek over kwaliteit van leven 
na hartchirurgie legt een brug tussen wetenschap en praktijk en draagt bij aan een snelle 
implementatie van de laatste wetenschappelijke inzichten in de praktijk. Het gevalideerde 
euroscore versterkt het wetenschappelijke karakter. De andere onderdelen gaan uit van 
fysiologische / pathologische kennis van het lichaam en stimuleren het klinische redeneren. 
De casuïstiek draagt hieraan bij. 
 

DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, 
fysiotherapeuten werkzaam in de hartrevalidatie en overige belangstellenden. 

 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Hoorcolleges en interactieve sessies 

 
UREN 
4,75 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 informatie, inschrijving en routebeschrijving: www.nvhvv.nl/scholing/cneopleidingen.  
Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische aanmeldingsformulier. 
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