
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CNE werkgroep Congenitale Cardiologie 
10 april 2018  
 
 

Diagnostiek en chirurgie in de levensloop 
van een patiënt met een aangeboren 
hartafwijking 
Coarctatio Aortae 

 

PROGRAMMA 
 

 

09.00 – 09.30 Ontvangst met koffie en thee 
 

09.30 – 09.40 Welkomstwoord door dagvoorzitters 
Daphne Doze en Flip Baaij 
 

09.40 – 11.15 
 

Prenatale/postnatale cardiologische diagnostiek en 
interventies bij coarctatio aortae 
Dr. A.D.J. ten Harkel, kindercardioloog LUMC 
 

11.15 – 11.30 Pauze 
 

11.30 – 12.30 
 

Lange termijn follow up bij coarctatio aortae 
Drs. A.L. Duijnhouwer, cardioloog Radboudumc 
 

12.30 – 13.30 
 

Lunch 
 

13.30 – 14.00 
 

Chirurgische behandeling van coarctatio aortae bij 
volwassenen 
Prof. dr. W.J. Morshuis, cardio-thoracaal chirurg, Radboudumc 
 

14.00 – 15.00 Percutane behandeling van coarctatio aortae bij volwassenen 
Dr. T.J.F. ten Cate, interventiecardioloog, Radboudumc.  
 

15.00 – 15.15 
 

Pauze 
 

15.15 – 16.00 
 

Ervaringen van patiënt met coarctatio aortae 
Mw. A. Guit 
 

16.00 – 16.20 Quiz over coarctatio aortae 
 

16.20 – 16.30 Plenaire afsluiting, invullen evaluatieformulier en uitreiken 
bewijs van deelname 

 

Coarctatio aortae is een aangeboren vernauwing van de aorta die op babyleeftijd, 
maar ook op (jong) volwassen leeftijd gediagnostiseerd kan worden. Er kan na 
een eerdere operatie een re-coarctatio ontstaan.  
 
Deze dag staat in het teken van diagnostiek en chirurgie van coarctatio aortae. In 
de ochtend starten we met pre en postnatale diagnostiek en interventies bij 
coarctatio aortae door kindercardioloog dr. Ten Harkel, waarbij we na de pauze 
kijken naar de lange termijn effecten en follow up van coarctatio aortae.  
 
Na de lunch zal professor Morshuis ons inzicht geven in de aorta chirurgie bij 
coarctatio gevolgd door inzicht in de percutane mogelijkheden door dr. Ten Cate. 
We sluiten de dag af met de ervaringen van een patiënte met coarctatio aortae 
en daaropvolgend een kleine quiz.  
 



    

 

    

        

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

o Diagnostiek en interventies bij kinderen en volwassenen met coarctatio aortae 
o Lange termijn follow up bij kinderen en volwassenen met coarctatio aortae 
o Aortachirurgie bij coarctatio aortae 
o Percutane interventie van de aorta bij coarctatio aortae 
o Psycho-educatie en inzicht in de beleving van patiënten met coarctatio aortae 

 
DOELGROEP  
Deze CNE is georganiseerd voor verpleegkundigen, kinderverpleegkundigen, 
verpleegkundig specialisten, physician assistants en andere geïnteresseerden.  
 
DIDACTISCHE WERKWIJZE  
Er zal een afwisseling zijn van hoorcolleges en casuïstiek bespreking. Er wordt 
gebruik gemaakt van een kennisquiz. 
 
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 CarVasZ. Gedurende het 
jaarlidmaatschap betaalt u voor  de overige 
CNE’s dus het gereduceerde tarief. 

Na het inzenden van het elektronisch aanmeldingsformulier ontvangt u automatisch een bevestiging van ontvangst 
en een factuur. De deelname is pas definitief na betaling van het cursusgeld. Bij annulering binnen 5 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 wordt 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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