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3 oktober 2014 wordt er in het van de Valk hotel in Leusden het 14e Vithas sympo-
sium georganiseerd. Dit jaar weer in samenwerking met de WIBEN. De opbouw van 
het programma is net als vorig jaar. In de ochtend eerst een ledenvergadering voor 

de VITHaS leden, hierna start het symposium. 

Het ochtend programma: 2 algemene onderwerpen: syncope en antistolling met 

casuïstiek van hartstimulatie specialisten. 

Het middag programma: wordt opgedeeld in 3 sessies.                                             

Device sessie: risico’s voor ICD-dragers tijdens een OK. 

EP sessie: wordt dieper ingegaan op VT’s, torsades en ventriculaire flutters en be-
handelmethodes.     

ICD-verpleegkundige sessie: klinisch redeneren voor pacemaker technici en ICD-
verpleegkundige. 

Het beloofd weer een interessante dag te worden voor verpleegkundige en technici! 

Aanmelden kan via : http://www.vithas.nl/activiteiten/symposium 

mailto:r.verheijen@antoniusziekenhuis.nl
http://www.vithas.nl/activiteiten/symposium
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Bericht van duo voorzitter: Astrid Coenen 

 
Mijn naam is Astrid Coenen-Vrijhoeven en ik ben sr. verpleegkundig  
consulent op de afdeling MC/HC cardiologie in het Erasmus MC te  
Rotterdam.  Ik doe daar de pre interventie poli voor elektrofysiologie.  Op 
deze poli zie ik patiënten die worden opgenomen voor een elektro-
fysiologisch onderzoek, ablatie of PM/ICD implantatie.  Zij krijgen dan uitleg 
over de komende procedure en er worden vooronderzoeken gedaan. In het 
Erasmus MC worden al 15 jaar ICD’s geïmplanteerd.  
 
Sinds 2011 ben ik lid van deze werkgroep. Goede begeleiding en voorlichting 
is erg belangrijk voor ICD patiënten. Dit jaar heb ik samen met Marja Verkerk 
het voorzitterschap van Anjo van Staaveren overgenomen. De ingeslagen 
weg van Anjo wil ik graag samen met Marja voortzetten en optimaliseren, 
door het volgen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICD en 
elektrofysiologie. 
 
De werkgroep is een zeer enthousiaste, gemotiveerde en leergierige groep die hun expertise deelt op het 
gebied van ICD begeleiding en sinds kort ook op het gebied van elektrofysiologie. Het delen van kennis met 
elkaar en het verspreiden hiervan vinden wij erg belangrijk. 
 
We hebben dit jaar een CNE Elektrofysiologie en een masterclass S-ICD georganiseerd.  3 oktober organi-
seert VITHas samen met WIBEN een symposium en wij zullen op Carvasz op 21 november 1 sessie verzorgen. 
 
Voor de volgende nieuwsbrief geef ik het stokje door aan Annette de Meijer. 
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Huisartsenbeurs 22 maart 2014 

De LVH had voor huisartsen en hun ondersteunend personeel een zeer  gevarieerd 
programma opgesteld, waarbij workshops, lezingen en een debat te volgen waren. Er 

was een skills lab, een reanimatieplein en een volle beursvloer met veel standhouders. 
De nieuwste ontwikkelingen op gebied van huisartsenzorg werden gepresenteerd. Ook 

de WIBEN was vertegenwoordigd. Samen met de STIN werd de hele dag een stand 
bemand en deze werd druk bezocht. Veel vragen waren er over de nieuwe richtlijnen 
wat betreft  het uitzetten van de ICD in de laatste levensfase. Namens de STIN waren 

dhr. Rinus Split en Marcel Samuels aanwezig en namens de WIBEN Resy Verheijen. 
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Masterclass S-ICD 

Na de succesvolle masterclass in 2013,  heeft de WIBEN (organisatie: Anja Luijten) dit 
jaar wederom op 16 mei een masterclass georganiseerd voor ICD-
verpleegkundige/begeleiders.  Hierbij was de opkomst groot, het programma stond in 

het teken van de S-ICD (subcutane implanteerbare cardioverter defibrillator). Volgend 
jaar hopen wij weer een interessante, leerzame Masterclass te organiseren! 
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                AGENDA  2014   

  

30 AUGUSTUS/3SEPTEMBER   ESC CONGRESS BARCELONA SPANJE 

2 SEPTEMBER  WIBEN VERGADERING 

3 OKTOBER  VITHAS/WIBEN SYMPOSIUM LEUSDEN 

21 NOVEMBER                             CARVASZ   SNEL, SNELLER, SNELST                                  

9 DECEMBER  WIBEN VERGADERING 

 

 


