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U kunt informatie of Kopij voor de nieuws-
brief doorgeven aan: 
Maria Brussen Rijnstate Arnhem 
MBrussen-Witjes@rijnstate..nl  

MBrussen-Witjes@rijnstate.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atriumfibrilleren anno 2015 
 

In samenwerking met de werkgroep atriumfibrilleren en 
WIBEN, kwam op 10 maart 2015 deze leerzame CNE tot 
stand. 

Onderwerpen zoals: Stand van zaken ablatie anno 2015, 
onterechte shocks bij ICD’s, NOAC’s kwamen in de och-

tend aanbod. 
Tijdens het middag programma ging men verder met: 
Kwaliteit van leven bij AF patiënten na een ablatie be-

handeling. PM en his ablatie als laatste redmiddel? Be-
keken vanuit het oogpunt van een cardioloog en een 

ervaringsdeskundige. (Duur)sport en AF werd belicht 
door een sportcardiologe. Kortom het was een interes-
sante en leerzame dag. 
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Bericht van Resy Verheyen Antonius ziekenhuis Nieuwegein 

 
In deze nieuwsbrief aan mij de eer om mezelf voor te stellen. 

Mijn naam is Resy Verheyen en ik ben al sinds 1980 werkzaam als senior verpleegkundige op de 

CCU van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. 

Al bijna sinds de oprichting ben ik lid van de WIBEN en ook al zolang doe ik de begeleiding van 

ICD dragers. Naast een stukje voorlichting ben ik voornamelijk bezig met de nazorg van de ICD 

drager en hun partners. 

4 keer per jaar organiseer ik een panel bij-

eenkomst, waar een cardioloog, een techni-

cus, een hartfalen verpleegkundige en een 

maatschappelijk werkster bij aanwezig is. 

Tijdens deze bijeenkomst krijgen de deel-

nemers naast een stukje informatie ruim de 

gelegenheid tot het stellen van vragen en is 

er de mogelijkheid voor lotgenoten contact. 

Ook is er een vrijwilliger van de STIN aan-

wezig. 

Vanuit onze werkgroep zit ik samen met 

Eefje Postelmans in de congrescommissie 

dat inhoudt dat wij met alle afgevaardigden 

uit de andere werkgroepen het programma 

voor Carvasz samenstellen. Een paar keer 

per jaar hebben wij hier een vergadering 

over en proberen zo een mooi en leerzaam 

congres neer te zetten  

Ook zorg ik binnen de werkgroep samen met Annette de Meijer de voor de PR activiteiten. 

Vorig jaar heb ik op de huisartsen beurs gestaan en was op deze manier in de gelegenheid om het 

bestaan van de WIBEN onder de aandacht te brengen bij huisartsen. 

De folder: Implanteerbare Cardioverter Defibrillator ( ICD) en het levenseinde heb ik veel uitgereikt 

daar: het bleek wel dat ( huis) artsen daar behoefte aan hadden en deze folder een goede leidraad 

was. 

Ook hebben wij sinds kort een mooie banner. Tijdens Carvasz 2014 was er de primeur en kregen we 

leuk commentaar. Ook tijdens de afgelopen CNE dag in Utrecht had de banner een mooi zichtbaar 

plekje. Wij zijn de STIN dan ook zeer dankbaar dat we deze banner konden ontwikkelen met hun 

financiële bijdrage.  

Graag geef ik het stokje door aan Annette de Meijer om een stukje over haar activiteiten te vertellen 

in de volgende nieuwsbrief. 
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                             Masterclass 9 juni 2015  
                             Locatie: The Colour Kitchen Utrecht 

Dit jaar is er wederom een interessant programma samengesteld, onderwerpen 
die aanbod komen zijn: 
 

 Hoe wordt de ICD ingesteld en wanneer wijken we hiervan af en waarom, 

 Resynchronisatietherapie.  

 Minimale cognitieve afwijkingen na een reanimatie bij de ICD drager, hoe 

zij deze klachten kunnen herkennen en wat zijn de mogelijkheden voor 

revalidatie. 

  Een ICD drager verteld over zijn ervaringen. 

 Anti-aritmica en interactie op het hartritme.  

Aanmelden via: luijten10@zonnet.nl 

 

                AGENDA 2015  

  

9 JUNI                                         MASTERCLASS WIBEN 

15 SEPTEMBER   CNE GENDER 

2 OKTOBER  VITHAS/WIBEN SYMPOSIUM LEUSDEN 

21 NOVEMBER                             CARVASZ VAN JONG TOT OUD 

 

 


