
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CNE van de werkgroepen  
Hartfalen, Atriumfibrilleren en Vasculaire Zorg 
20 maart 2018 
 

Vallen en weer opstaan:  
syncope nader bekeken 

De werkgroepen Hartfalen, Atriumfibrilleren en Vasculaire Zorg nodigen alle professionals 
van harte uit tot het bijwonen van de scholing “Vallen en weer opstaan: syncope nader 
bekeken”. Het ochtendprogramma wordt gezamenlijk door de werkgroepen verzorgd. In de 
middag wordt er een parallel programma gevoerd. 
 
Syncope is een vorm van 'wegraking', gedefinieerd als een 'kortdurende, vanzelf 
overgaande bewusteloosheid. Tijdens deze CNE gaan we dieper in op de verschillende 
oorzaken van syncope op cardiaal en neurologisch gebied. Wat is het verschil tussen een 
cardiogene syncope en reflexsyncope en welke diagnostiek hoort hierbij. Verder besteden 
we aandacht aan de behandeling hiervan, hoe begeleid je patiënten met wegrakingen op je 
polikliniek. 
 
In de parallelle sessie van het middagprogramma georganiseerd door de werkgroepen 
Hartfalen en Atriumfibrilleren wordt o.a. aandacht besteed aan cardiale medicatie in relatie 
tot syncope. In de parallelle sessie georganiseerd door de werkgroep Vasculaire Zorg staat 
de medicamenteuze behandeling in zijn algemeenheid centraal. Waar houd je rekening mee 
bij het voorschrijven van een medicijn, hoe gebruik je hierbij het farmaceutisch kompas. Het 
instellen van een medicamenteuze behandeling brengt placebo en nocebo-effecten met zich 
mee. Wat is dit, wat kun je er mee en wat moet je ermee? Deze vragen komen aan bod in 
het middagprogramma. 

PROGRAMMA 
09.00–09.30 Ontvangst met koffie en thee 
  
09.30–09.40 Welkomstwoord door dagvoorzitters 

Dian Pruijsers-Lamers, Bianca Vorstermans en Anke Hendriks  
 

09.40–10.30 
 

Reflexsyncope, wat is het en hoe stel je de diagnose 
Dr. J. Rutten, internist vasculair-geneeskundige, RadboudUMC 
 

10.30–11.15  Syncope met betrekking tot cardiologie 
Dr Y. Tuininga, cardioloog Deventer Ziekenhuis 

 
11.15–11.30 

 
Pauze met koffie en thee 
 

11.30–12.30 
 

Rijvaardigheid en wegrakingen 
Ronald Vermunicht, CBR 

 
12.30–13.30 

 
Lunch 
Na de lunch zijn er 2 parallel sessies:  
1 Vasculaire Zorg en 1 Hartfalen/Atriumfibrilleren 
 

13.30–14.30 
 

Sessie 1 (HF/ AF), Cardiomyopathie 
Drs. J. Merken onderzoeker MUMC 
 
Sessie 2 (VZ) Farmacokinetiek en dynamiek. Het toepassen van 
informatie uit het farmacotherapeutisch kompas. 
D.H. van der Meer, Ziekenhuisapotheker, Isala 

 
14.30–15.00 

 
Pauze met koffie, thee en fris 
 

15.00–16.15 Sessie 3 (HF/AF) Anti-aritmica en syncope  
Mw. M. Aalbers, Ziekenhuisapotheker Treant zorggroep 
 
Sessie 4 (VZ) Placebo en nocebo effecten bij medicamenteuze 
behandeling 
Prof. dr. A.W.M.  Evers, Leiden University, institute of psychology   

 
16.15–16.30 

 
Plenaire afsluiting, invullen evaluatieformulier en uitreiken bewijs 
van deelname 

 



    

 

    

        

DOEL 
De CNE heeft de volgende leerdoelen: 

- De deelnemer weet wat syncope is 
- De deelnemer weet onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van 

syncope 
- De deelnemer herkent de verschillende anti aritmica en kan onderscheid maken 

tussen werking en bijwerking in relatie tot syncope 
- De deelnemer kan een farmaceutisch kompas adequaat toepassen in de dagelijkse 

praktijk 
- De deelnemer weet wat placebo en nocebo effecten zijn van een medicamenteuze 

behandeling 
- De deelnemer is op de hoogte van de specifieke aandachtspunten en behandeling 

van de jonge hartfalenpatiënt 
 
DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd 
verpleegkundigen in de cardiologie, praktijkondersteuners en andere geïnteresseerden. 
 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Er zal een afwisseling zijn van hoorcolleges en casuïstiekbespreking. 
 
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 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). 
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