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CNE Elektrofysiologie 
25 maart 2014 
 

Ritmestoornissen en ablatiebehandelingen 

De NVHVV werkgroep ICD Begeleiders en elektrofysiologie (WIBEN) organiseert op 
dinsdag 25 maart een lesdag met als onderwerp elektrofysiologie. In de middag is er ook 
een parallel programma van de werkgroepen Congenitale cardiologie en Interventie 
cardiologie (zie de website voor het programma). Het is dan ook mogelijk de parallelsessie 
bij te wonen. 
 
Het wordt een zeer afwisselende dag met zeer boeiende onderwerpen die allemaal 
betrekking hebben op de ablatie-behandelingen. De dag begint met uitleg over de 
anatomie/fysiologie van het hart en de structuren die je tegenkomt als je in een hart gaat 
ableren. Dit als basis om de presentaties van de overige sprekers nog beter te kunnen 
volgen. 
 
Er zijn 3 sprekers die ons alle ins en outs gaan vertellen van: 
    O ritmestoornissen op latere leeftijd bij patiënten met congenitale afwijkingen 
    O het fenomeen AVNRT / AVRT 
    O ritmestoornissen bij duursporters, met de vraag of je moet ableren 
 
De dag wordt verder gevuld met sprekers die ons gaan stimuleren een wetenschappelijk 
artikel te lezen en natuurlijk komt de verpleegkundige zorg voor ablatie-patiënten aan bod, 
zowel voor, tijdens als na de ablatiebehandeling. Verder is er een patiënt, van de patiënten-
organisatie voor ritmestoornispatiënten, die zelf een aantal ablaties heeft ondergaan en ons 
gaat vertellen hoe hij dit als patiënt heeft ervaren. 

PROGRAMMA 
  
 

 

09.00 – 09.25 Ontvangst met koffie en thee 
  

09.25 – 09.30 Welkomstwoord door dagvoorzitters 
A. van Staaveren en A. Coenen 
 

09.30 – 10.15 
 

Elektrofysiologie inleiding: anatomie en fysiologie 
B.G.F. Springorum, Hartstimulatie Specialisten OLVG Amsterdam 
 

10.15 – 11.00  Ritmestoornissen en ablatiebehandeling bij patiënten met een 
congenitale afwijking 
Dr. N. de Groot, cardioloog Erasmus MC Rotterdam 
  

11.00 – 11.15 Pauze met koffie en thee 
  

11.15 – 12.00 
 

Verpleegkundige begeleiding  patiënten voor, tijdens en na de 
ablatiebehandeling 
A. Coenen, verpleegkundig consulent en  
R. Brand EFO-verpleegkundige Erasmus MC Rotterdam 
  

12.00 – 13.00 Lunch 
  

13.00 – 13.45 
 

AV(N)RT 
Dr. G.P. Kimman, cardioloog Medisch Centrum Alkmaar 
  

13.45 – 14.15 Ablatiebehandeling; het belevingsverhaal van een patiënt 
A. de Boer, patiëntenvertegenwoordiger en ervaringsdeskundige 
  

14.15 – 14.45 Hoe lees je als verpleegkundige een artikel? 
A.M. van Dishoeck Msc, wetenschappelijk onderzoeker Erasmus MC 
Rotterdam 
  

14.45 – 15.15 Pauze met koffie en thee 
  

15.15 – 16.00 
 

Sport en ritmestoornissen, ableren of niet?  
Dr. A. Willems, cardioloog SLAZ Amsterdam 
  

16.00 – 16.15 Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier 
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DOEL 
De ablatiebehandeling voor ritmestoornissen is een steeds meer erkende en toegepaste 
behandeling. In de toekomst zal dit ook nog meer toenemen mede door de vergrijzing en de 
verbeterde behandelmethoden. Hierdoor zullen deze patiënten op het interventielab, de 
verpleegafdeling en de hartbewaking een steeds vaker geziene gast zijn. Elektrofysiologie en 
ablatiebehandelingen zijn zeer specifieke behandelingen die om zeer specifieke kennis 
vragen. Met deze lesdag beoogt de Werkgroep ICD begeleiding en elektrofysiologie de 
kennis onder cardiologie-verpleegkundigen te vergroten om zo de zorg voor deze specifieke 
groep patiënten nog verder te verbeteren. 
 

DOELGROEP 
Deze CNE wordt georganiseerd voor cardiologie-verpleegkundigen, cathlab-medewerkers en 
overige belangstellenden. 

 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Hoorcolleges en interactieve sessies 

 
UREN 
Ochtend 2,25 contacturen, middag 2,5 contacturen 

 
LOCATIE 
Cursus- en vergadercentrum Domstad 
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ  Utrecht 
 

KOSTEN 
NVHVV Leden Niet-leden 

€ 58,- € 117,- 
Dit is inclusief 1 jaar lidmaatschap van de 
NVHVV. U ontvangt 5x Cordiaal en korting op 
congressen als Venticare en CarVasZ. 
Gedurende het jaar lidmaatschap betaalt u voor 
overige CNE’s dus het gereduceerde tarief. 

 
 
Na het inzenden van het elektronisch aanmeldingsformulier ontvangt men automatisch een bevestiging van 
ontvangst. De deelname is pas definitief na betaling van het cursusgeld. De facturen worden separaat verzonden. 
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 bij de NVHVV, RSV (Register Specialismen Verpleegkunde) 
en SBHFL. De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname indien zij het gehele 
ochtend- of middagprogramma bijgewoond hebben. 
 

INFORMATIE 
Voor uitgebreide informatie, inschrijving en routebeschrijving: www.nvhvv.nl – NVHVV 
opleidingen. Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische aanmeldingsformulier. 


