
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CNE werkgroepen ICD-begeleiders & Elektrofysiologie en Hartfalen 
15 maart 2016 
 

Stimuleren van hartfalenpatiënt met een ICD,  
na onder meer chemotherapie, prikkeling en 

triggering 

Het screenen van patiënten met hartfalen is gedurende hun behandeling essentieel. De 
situatie kan zodanig veranderen, waardoor in eerste instantie van een ICD, CRT-D of CRT-P 
nog geen sprake is, echter gedurende de polibezoeken op de (hartfalen)poli blijkt dat een 
patiënt hier mogelijk toch wel voor in aanmerking komt. Belangrijk is dat we naar patiënten 
luisteren, uitvragen; wat wil een patiënt, daar naar handelen en zoeken naar manieren om de 
situatie en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. 
 
Soms betreft het patiënten die na chemotherapie een zeer vervelende bijwerking hebben, 
waardoor zij na een intensieve behandeling ook nog eens hartfalen ontwikkelen en een 
volgend traject ingaan. 
 
Ook onderzoek naar andere behandelmethoden die worden onderzocht in een studie die 
patiënten op een andere manier kan prikkelen, blijft belangrijk. 
 
De andere kant echter, wanneer de situatie van een patiënt dreigt te verslechteren door ofwel 
verslechtering hartfalen of door een comorbiditeit, is het belangrijk oog en oor te hebben voor 
de patiënt, wat wenst deze nog? Ook het uitzetten van de ICD moet worden besproken wat 
lang niet altijd makkelijk is, zowel voor patiënt als behandelaar. 

PROGRAMMA 
 

 

09.00 – 09.30 Ontvangst met koffie en thee 
 

09.30 – 09.40 Welkomstwoord door dagvoorzitters 
Dian Pruijsers-Lamers (werkgroep Hartfalen) 
Saskia Elshout (werkgroep ICD-begeleiders & Elektrofysiologie) 
 

09.40 – 10.30 
 

Patiëntenselectie voor CRT, de rol van cardiale MRI 
Drs. A. Zweerink, arts-onderzoeker cardiologie VUmc 
 

10.30 – 11.15  CRT-P versus CRT-D, is er nog een rol voor CRT-P? 
Dr. T. Smilde, cardioloog Treant Zorggroep Emmen 
 

11.15 – 11.30 Pauze met koffie en thee 
 

11.30 – 12.30 
 

Hartfalen na chemotherapie 
Dr. P. Perik, cardioloog Deventer ziekenhuis 
 

12.30 – 13.30 Lunch 
 

13.30 – 14.15 
 

Neurostimulator bij hartfalen, de NECTAR-HF studie 
Dr. A.E. Tuinenburg, cardioloog UMC Utrecht 
 

14.15 – 14.45 Home-based hartrevalidatie; de effecten van fysieke training in de 
thuissituatie met telemonitoring begeleiding 
J. Kraal, PhD student AMC Medical Research BV 
 

14.45 – 15.15 Pauze met koffie en thee 
 

15.15 – 16.00 Uitzetten van een ICD, folder, richtlijnen, hoe pak je dit aan? 
Anjo van Staaveren, verpleegkundig specialist/ICD-begeleider OLVG 
Amsterdam 
 

16.00 – 16.15 Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier 
   
 
 

 



    

 

    

        

DOEL 
Deelnemers aan deze CNE verwerven kennis over:  

 Huidige mogelijkheden in onderzoek en behandeling van hartfalenpatiënten om de 
kwaliteit van leven te verbeteren zoals : (CRT), ICD, pacemaker,  neurostimulator of 
revalidatie 

 Dilemma plaatsen CRT-pacemaker of ICD. Waar wordt deze keuze op gebaseerd? 

 Hartfalen na chemotherapie 

 Richtlijnen voor het uitzetten van de ICD 
 

DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor hartfalen verpleegkundigen, CCU verpleegkundigen, ICD-
begeleiders, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en overige belangstellenden. 
 

DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Hoorcolleges en interactieve sessies 

 
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 congressen als 
Venticare en CarVasZ. Gedurende het jaarlidmaat -
schap 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 100% doorbelast. Bij afwezigheid zonder overleg is men eveneens 
het volledige bedrag verschuldigd. 

 
 

ACCREDITATIE 
Accreditatie is aangevraagd en bij de NVHVV, SBHFL en VSR (Verpleegkundig Specialisten 
Register). 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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