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Het Cathlab Symposium is een jaarlijks 
terugkerend symposium dat in 1992 
voor het eerst plaatsvond op initiatief 
van de Werkgroep Interventie Labo-
ratoria (WIL) samen met de afdeling 
hartcatheterisatie van het Catharina Zie-
kenhuis te Eindhoven. In die tijd waren 
er nog geen specifieke symposia voor 
interventie- en cathlabmedewerkers;  het 
beroep was nog in ontwikkeling en hield 
gelijke tred met de enorme vooruitgang 
die de technieken en behandelmethoden 
op gebied van percutane coronaire inter-
ventie (PCI) doormaakten. 
De hoofden die destijds lid waren van de 
WIL vonden het belangrijk dat de mede-
werkers binnen dit specifieke vakgebied 
zich konden ontwikkelen door kennis 
op te doen en vooral van elkaar te leren. 
Er is zelfs een Cathlab Award ingesteld 
die om de twee jaar werd toegekend aan 
een medewerker die zich op het vakge-
bied verdienstelijk had gemaakt. Tegelij-
kertijd werd er een samenwerking opge-
zet met de Vlaamse Cathlab Vereniging 
(VCV) in België wat resulteerde in een 
Nederlands-Vlaams Cathlab Sympo-
sium, dat jaarlijks wisselde van organi-
satie en landlocatie. De organisatie in 
Nederland was beurtelings in handen 
van één van de bij de WIL aangesloten 
hoofden, teams en HCK ’s. Hoewel tijd-
rovend, was het een unieke kans om te 
laten zien waar deze afdelingen goed in 
waren en welke expertise aanwezig was. 
Sinds 2010 werd het voor de WIL, de 
zorginstelling en de HCK-afdeling steeds 
moeilijker om de verantwoordelijkheid 
voor de opzet - vooral het budgettaire 
aspect -  te dragen.  Inmiddels heeft het con-
gres van de Dutch Revascularization and 
Electrophysiology Summit (DRES) een 
prominente positie op nationaal en inter-
nationaal niveau verworven. Het is een 
uniek platform voor alle belanghebbenden 
in de keten van hart- en  vaatziekten; zowel 

Op 1 juni vindt in Hart van Holland te Nijkerk het derde Cathlab Symposium 

plaats, dat is georganiseerd door de Werkgroep Interventie Laboratoria 

in samenwerking en in combinatie met de Dutch Revascularization and 

Electrophysiology Summit. 
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 artsen, verpleegkundigen, laboranten als 
health professionals. De gestage groei van 
het aantal deelnemers, met name door de 
uitbreiding van de doelgroepen van de 
HCK-medewerkers, bewijst dat DRES in 
een behoefte voorziet. 
In 2014 is een samenwerking aangegaan 
met de DRES-commissie voor de organi-
satie van het Cathlab Symposium. Van-
uit de WIL zijn Caroline van Kouwen 
en Marjo de Ronde verantwoordelijk als 
congrescommissie, waarbij input van en 
afstemming met de overige WIL-leden 
een vast onderdeel is bij de samenstel-
ling en invulling van het programma. 

Programma 1 en 2 juni
De samenwerking met de cardiologen, de 
interactie tussen de diverse beroepsgroe-
pen en het delen van informatie en vak-
kennis vormen een reële weerspiegeling 
van de dagelijkse praktijk van HCK-me-
dewerkers tijdens interventies, procedu-
res en de zorg voor de cardiologische pati-
ënt. Deze samenwerking vormt de rode 
draad in het programma van het Cathlab 
Symposium dat plaatsvindt op donderdag 
1 juni in Hart van Holland te Nijkerk tij-
dens de DRES-meeting (1 en 2 juni).
Het Cathlab Symposium wordt geopend 
door Peter Danse, lid van het DRES-be-
stuur. We zijn zeer verheugd dat Dr. 
Harriette Verwey de openingspresentatie 
zal geven. Verder komen onderwerpen 
als vernieuwde richtlijnen, preventie, 
behandeling van en medicatie bij car-
diogene shock en complexe PCI aan de 
orde. Ook willen de congrescommissie 

en de WIL dit jaar weer traditiegetrouw 
de Cathlab Award uitreiken aan een 
collega die zich uitermate verdienste-
lijk heeft gemaakt op het gebied van de 
Interventiecardiologie en/of Electrofysi-
ologie. Accreditatie wordt aangevraagd 
bij de NVHVV, de SBHFL en de HFL. 

Medisch programma
Het DRES-bestuur heeft besloten dat 
inschrijving voor het medisch pro-
gramma op donderdag 1 juni alleen 
bestemd is voor medici en voorschrij-
vende physician assistants. Op vrijdag 2 
juni bent u van harte welkom om u ook 
in te schrijven voor het medisch pro-
gramma, waar uw aanwezigheid zal bij-
dragen aan een dynamisch, interactief en 
lerend symposium. Het plenaire gedeelte 
gaat vrijdag van start met een mystery 
guest die de aanwezigen op gepaste 
wijze zal verwelkomen. Op deze dag 
zullen onderwerpen zoals de work-up 
van revascularisatie en klepinterventies, 
preventie van coronairlijden, follow-up 
van hartfalen, e-health, medisch tucht-
recht en intra-arteriële trombectomie 
worden gepresenteerd, afgewisseld door 
live cases uit drie Nederlandse hartcen-
tra. De afsluitende sessie ‘Challenging 
Cases’ mag u niet missen. De meest aan-
sprekende casus wordt bekroond met de 
DRES 2017 Challenging Case Award.

Wij zien ernaar uit u te ontmoeten op 1 
(en 2) juni en hopen op een boeiend en 
afwisselend programma dat aan uw ver-
wachtingen voldoet. 
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