
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CNE van de werkgroepen  
Vasculaire Zorg, Interventie Cardiologie en Acute Cardiale Zorg 
18 september 2018 
 

“Vaten onder druk” 

De werkgroepen Acute Cardiale Zorg, Interventie Cardiologie en Vasculaire Zorg nodigen 
alle professionals van harte uit tot het bijwonen van de scholing “Vaten onder druk”. Het 
ochtendprogramma wordt gezamenlijk door de werkgroepen verzorgd. In de middag is er 
een parallel programma. 
 
Er zijn verschillende momenten in het leven waarop vaten onder druk kunnen staan. Met 
mogelijke gevolgen. In de ochtend wordt ingegaan op de acute behandeling van deze onder 
druk staande vaten tijdens een CVA en hypertensieve crisis. Daarnaast komt de 
stollingscascade in de acute situatie aan de orde inclusief eventueel gebruikte 
antistolling/antidotum.  
 
In de parallelsessies van het middagprogramma verzorgen de werkgroepen Interventie 
Cardiologie en Acute Cardiale Zorg een programma waarbij ingegaan wordt op de nieuwe 
technieken om de doorstroming van de bloedvaten te meten  en complicaties die rondom 
een percutane aortaklepvervanging kunnen voorkomen. Door de werkgroep Vasculaire Zorg 
wordt aandacht besteed aan een aantal vasculaire complicaties tijdens de zwangerschap en 
aan de impact van een beroerte op jonge leeftijd. 

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

Karlijne van der Haven (Interventie Cardiologie) 
Esther de Haan (Vasculaire Zorg) 
 

09.40–10.30 
 

Van Dotter in het hart naar Dotter in het hoofd 
Dr. M. Meuwissen, cardioloog Amphia Ziekenhuis, Breda 
 

10.30–11.15  Hypertensieve crisis 
Mw. Dr. M. Nijkeuter, internist UMC Utrecht 

 
11.15–11.30 

 
Pauze met koffie en thee 
 

11.30–12.30 
 

Antistolling/Stollingscascade in acute situaties 
Prof. dr. F.W.A. Verheugt, cardioloog Radboud UMC, Nijmegen 

 
12.30–13.30 

 
Lunch 
 

MIDDAGPROGRAMMA Interventie Cardiologie/Acute Cardiale Zorg 
 
13.30–14.30 
 
 
14.30–15.00 
 
15.00–16.00 

iFR/FFR, interactief met Quiz 
Dr. L.H. Piers, cardioloog OLVG, Amsterdam 
 
Pauze met koffie, thee en fris 
 
Complicaties rondom TAVI 
M.J.A.G. de Ronde-Tillmans, Erasmus MC, Rotterdam 
 

MIDDAGPROGRAMMA Vasculaire Zorg 
 
13.30–14.30 
 
 
14.30–15.00 
 
15.00–16.00 

Vasculaire veranderingen bij zwangerschap 
M. Lafeber, AIOS Interne Geneeskunde, UMC Utrecht 
 
Pauze met koffie, thee en fris 
 
De impact van Young stroke 
Mw. K. Kanselaar, verpleegkundig specialist Radboud UMC, Nijmegen 

 
16.00–16.15 

 
Afsluiting en invullen evaluatieformulier 

   
 
 

 



    

 

    

        

DOEL 
De CNE heeft de volgende leerdoelen:  

• De deelnemer weet wat acuut CVA en hypertensieve crisis inhoudt en welke 
behandelingen hiervoor worden toegepast. 

• De deelnemer kan de invloed van verschillende antistollingsmiddelen op de 
stollingscascade benoemen. 

• De deelnemer is op de hoogte van de verschillende technieken die gebruikt worden om 
een al dan niet significante vernauwing in de bloedvaten vast te stellen. 

• De deelnemer kan tijdig de complicaties bij / na een percutane aortaklepvervanging 
onderkennen en hier adequaat op reageren.   

• De deelnemer weet welke vasculaire risico’s aanwezig zijn tijdens de zwangerschap en 
wat de consequenties hiervan kunnen zijn op de langere termijn. 

• De deelnemer is op de hoogte van de specifieke aandachtspunten en behandeling van 
de jonge patiënt met doorgemaakt CVA. 

 
DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor hart- en vaat verpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen, praktijkondersteuners en andere 
geïnteresseerden in de vasculaire en/of cardiale zorg. 
 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Er zal een afwisseling zijn van hoorcolleges, casuïstiekbespreking en interactieve 
werkvormen. 
 
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 ons congres CarVasZ. Gedurende het 
jaarlidmaatschap 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 wordt aangevraagd bij de NVHVV en VSR. 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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