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Afgelopen maart organiseerden de werk-
groepen Acute Cardiale Zorg, Thorax-
chirurgie en Interventiecardiologie een 
gezamenlijke CNE over het thema: ‘de 
acute cardiale patiënt, van actie tot reac-
tie’. Diverse leden van de drie werkgroe-
pen stelden een boeiend en inspirerend 
programma op voor de verpleegkundi-
gen van zowel de afdelingen Cardiolo-
gie, Cardiothoracale Chirurgie en CCU 
als voor de Hartcatheterisatiekamers.  
John Peringa en Gerard Nijkerk, vaste 
gastsprekers op het jaarlijkse Car-
VasZ-congres, gaven achtergrondinfor-
matie op het terrein van diagnostiek in 
de vorm van een uitgebreide interac-
tieve ECG-les. Om te voldoen aan de 
behoefte aan meer informatie over de 
psychosociale gevolgen van een acute 
cardio opname, was GZ psycholoog 
Esther Tieken (OLVG, Amsterdam) 
uitgenodigd, die onder andere lid is 
van de landelijke werkgroep Cardio 
Psychologie. Ze gaf inzicht in de ver-
schillende fases die de patiënt in zijn 
aanpassingsproces doorloopt; van de 
acute zorgvraag naar de revalidatiefase 
en de fase van chronische zorg.  Zowel 
de behoeftes van de patiënt als de moge-
lijke activiteiten van de verpleegkundi-
gen werden hierin belicht.

De diverse werkgroepen van de NVHVV organiseren jaarlijks nascholingsdagen, 

genaamd Continuing Nursing Education (CNE). Op voorstel van het bestuur van 

de NVHVV worden er combinaties van diverse werkgroepen gemaakt. De mix van 

cardiale werkvelden, opleidingsachtergrond en ervaring geeft kansen om van en 

met elkaar te leren. 
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Workshops
Het middagdeel werd grotendeels in 
beslag genomen door simultaan draai-
ende workshops. Hiervoor waren drie 
onderwerpen uitgezocht waarin prak-
tische vaardigheden geoefend konden 
worden. Bij de sessie over kapbeade-
ming/BLS was er naast een stukje the-
orie ook tijd  om op een oefenpop de 
skills te oefenen onder begeleiding 
van de opleiders Marlies Bakker en 
Remke Janssen van de Amstel Acade-
mie te Amsterdam. De pacemaker/ICD- 
technicus Michiel Zumbrink (AMC, 
Amsterdam) verzorgde een sessie over 
de externe pacemaker. Naast theore-
tische kennis over indicaties, compli-
caties en verpleegkundige aandachts-
punten ten aanzien van het drempelen, 
was er ook ruimte voor casuïstiek. 
Door middel van quizvragen via een 
app toetste hij de kennis uit de zaal en 
gaf waar nodig nog meer verdiepende 
informatie. Het thema van de derde 
workshop was interactief klinisch rede-
neren, verzorgd door ALERT trainer 
Serge Opzeeland (OLVG/Amsterdam). 
De twee casuïstieken, waarin zowel 
de AMPLE- als de ABCDE-methodiek 
werd toegepast, dienden als basis om 
stapsgewijs de acute cardio situatie in 

beeld te brengen en te komen tot ver-
pleegkundige interventies. 

Kritiekpuntje
De dag werd afgesloten door inter-
ventiecardioloog Rob de Winter 
(AMC, Amsterdam), die inging op 
de casuïstiek van de door de huidige 
medische ontwikkelingen wat zeldza-
mere, mechanische complicaties van 
hartinfarcten. Hij wist de zaal actief 
te betrekken bij de beoordeling van 
ECG’s, echo- en MRI-beelden. Met 
ruim honderd deelnemers kunnen we 
spreken van een goed bezochte CNE 
die een breed publiek aansprak. Uit de 
ingevulde evaluatieformulieren bleek, 
naast alle positieve geluiden, kritiek 
te zijn op de combinatie van ver-
schillende ervarings- en opleidings-
achtergronden. Dit punt zal worden 
meegenomen in de volgende CNE’s.  
Veel presentaties van de afgelopen 
CNE’s zijn terug te vinden op de 
website van de NVHVV: http://www.
nvhvv.nl/scholing/presentaties

Met dank aan Rosa Veldhoen-Tijben, lid 
van de werkgroep Thoraxchirurgie en 
Laura van Vliet, lid van de werkgroep 
Acute Cardiale Zorg
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