
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CNE Congenitale Cardiologie 
26 januari 2016 
 
 

Syndromen en (aangeboren) hartafwijkingen 

Deze scholingsdag is bedoeld om de kennis over hartafwijkingen die voorkomen bij 
syndromen te vergroten. 
  
Er zijn diverse syndromen waarbij bepaalde hartafwijkingen voorkomen. Bijvoorbeeld 
het syndroom van Down, het Turner syndroom, het Noonan syndroom of de 22Q11 
deletie.  
 
In de ochtend zal een klinisch geneticus vertellen wat een bepaald syndroom inhoudt 
en welke hartafwijkingen hierbij voorkomen. 
 
Daarna is er een workshop die gegeven wordt door een kindercardioloog. Preparaten 
van harten met structurele afwijkingen kunnen bestudeerd worden.  
 
Tenslotte zal een klinisch psycholoog uitleggen welke gevolgen een syndroom of een 
aangeboren hartafwijking heeft voor de ontwikkeling van het kind. Maar ook welke 
invloed het hebben van een kind met een syndroom heeft voor het hele gezin. 
 

PROGRAMMA  
09.00 – 09.30 Ontvangst met koffie en thee 

 
09.30 – 09.40 Welkomstwoord door dagvoorzitters 

Wilma de Vries-ter Meer, Verpleegkundig Specialist congenitale 
cardiologie ErasmusMC Rotterdam 
Ron Zwart, consulent aangeboren hartafwijkingen, AMC, Amsterdam 
 

09.40 – 11.15 
 

“Het zit in de genen” 
Welke hartafwijkingen horen bij syndromale aandoeningen? 
Dr. I.M.B.H. de Graaf-van de Laar, klinische geneticus ErasmusMC, 
Rotterdam 
 

11.15 – 11.30 Pauze met koffie en thee 
 

11.30 – 12.30 
 

Workshop “Pak em beet” 
Interactieve workshop anatomie van het hart met afwijkingen, aan de 
hand van preparaten 
Dr. R. Bokenkamp. interventie cardioloog LUMC 

12.30 – 13.30 Lunch 
 

13.30 – 14.30 
 

Vervolg van de workshop “Pak em beet” 
Dr. R. Bokenkamp. interventie cardioloog LUMC 
 

14.30 – 14.45 Pauze met koffie en thee 
 

14.45 – 16.00 Wat is de bijbehorende ontwikkeling van het kind met een 
hartafwijking en welke consequenties heeft dit voor een gezin? 
Dr. E.M.W.J. Utens, klinisch psycholoog Sophia Kinderziekenhuis 
 

16.00 – 16.20 Plenaire afsluiting 
 

16.20 – 16.30 Invullen evaluatieformulier 
   
 
 

 



    

 

    

        

DOEL 
De scholingsdag ‘hartafwijkingen bij syndromen’ heeft als eerste doel het vergroten van 
theoretische en praktische kennis over structurele hartafwijkingen die horen bij bepaalde 
syndromen. Middels het geven van uitgebreide informatie over gen- en chromosoom-
afwijkingen, zullen de bijbehorende hartafwijkingen uitgelegd worden. 
Het tweede doel is, om meer inzicht te krijgen in structurele hartafwijkingen. Met behulp 
van een interactieve workshop waarbij preparaten met structurele afwijkingen aanwezig 
zullen zijn, wordt jouw kennis vergroot.  
Het laatste doel is meer inzicht krijgen in de psychosociale gevolgen die syndromen of 
hartafwijkingen kunnen hebben op de ontwikkeling van een kind. Ook willen we inzicht 
krijgen in de gevolgen die het hebben van een gezinslid met een syndroom heeft voor het 
hele gezin.  
 

DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor kinderverpleegkundigen, verpleegkundigen op de 
afdeling cardiologie, congenitaal verpleegkundigen, interventie verpleegkundigen en 
verpleegkundig specialisten werkzaam op het gebied van Cardiologie en 
Thoraxchirurgie. Tevens kunnen andere beroepsgroepen en overige belangstellenden 
deelnemen. 
 

DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Hoorcolleges en interactieve sessies. 

 
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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