
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CNE van de werkgroepen  Atriumfibrilleren 
ICD-Begeleiders & Elektrofysiologie 
Congenitale Cardiologie 

 
14 februari 2017 
 
 

Ritmestoornissen bij aangeboren hartafwijkingen 
 
 
Hoewel het aantal kinderen met een aangeboren hartafwijking in Nederland 
ongeveer gelijk blijft, neemt het aantal volwassenen jaarlijks toe. Ritme en 
geleidingsstoornissen komen in deze populatie steeds vaker voor en vereisen een 
multidisciplinaire aanpak. 
 
Deze CNE leert je meer over de problemen waarmee deze patiënten en hun 
behandelaars worden geconfronteerd. 
 
Er wordt aandacht besteed aan een breed scala aan aandoeningen in alle 
leeftijdscategorieën, van 0-99. Het programma is samengesteld voor zowel 
verpleegkundigen als  pacemaker/ ICD-technici. 

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

Saskia Elshout en Han Dronkert 
 

09.40–10.30 
 

Hypertrofische Cardiomyopathie 
Dr. N. de Groot Cardioloog ErasmusMC 
 

10.30–11.15 
 

PEP en REMOTE CIED, over het patiënten perspectief bij ICD 
dragers 
Ivy Timmermans MSc, promovendus, UMC Utrecht/Universiteit 
van Tilburg en Dr. Henneke Versteeg, psycholoog, UMC 
Utrecht/Universiteit van Tilburg 

 
11.15–11.30 

 
Pauze met koffie en thee 
 

11.30–12.30 
 

Het 12 kanaals ECG bij mensen met een aangeboren 
hartafwijking 
Dr. R. Evertz, cardioloog, RadboudUMC 

 
12.30–13.30 

 
Lunch 
 

13.30–14.30 
 

Boezemflutter na een hartoperatie (op jonge leeftijd) 
Drs. C. Brouwer, PhD student, elektrofysiologie LUMC 

 
14.30–15.00 

 
Pauze met koffie, thee en fris 
 

15.00–16.15 Opgroeien met een Pacemaker. Hoe doe je dat? 
Marc van Cruijsen, Pacemaker/ICD technicus-CC 
verpleegkundige, AMC 

 
16.15–16.30 

 
Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier 

   
 
 

 



    

 

    

        

DOEL 
De CNE heeft de volgende leerdoelen. Het vergroten van kennis over: 

 ritme- en geleidingsproblematiek bij kinderen en volwassenen met een 
aangeboren hartafwijking  

 hypertrofische cardiomyopathie 

 psycho-educatie en preventie bij patiënten met een ICD 
 
DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor Pacemaker-ICD technici, verpleegkundigen, 
kinderverpleegkundigen, Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistants en 
andere geïnteresseerden. 
 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Er zal een afwisseling zijn van hoorcolleges en casuïstiek bespreking. 
 
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 50% van de kosten doorbelast. Bij afwezigheid 
zonder overleg is men het volledige bedrag verschuldigd. 

 
ACCREDITATIE 
Accreditatie is aangevraagd en bij de NVHVV 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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