
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CNE Interventie Cardiologie 
26 januari 2016 
 

Aanvullende diagnostiek in het cathlab 

Op deze bijscholing zal uitgebreid worden stil gestaan bij diagnostische onderzoeken die 
worden gebruikt op de cathlabs.  

De interpretatie van rechtsdrukken zal worden besproken. Ook is er aandacht voor de 
Acetylcholinetest bij CAG’s.  

Het onderwerp beeldvormende technieken krijgt veel aandacht. Zo bespreken we TTE 
beelden, maar ook aanvullende diagnostiek mogelijkheden bij PCI’s. 

De invloed van IVUS, FFR en OCT op de besluitvorming is groot, maar waar kijken we naar 
en waar letten we op.   

PROGRAMMA  
09.00 – 09.30 Ontvangst met koffie en thee 

 
09.30 – 09.40 Welkomstwoord door dagvoorzitters 

Richard van der Jagt, afdelingsleider HCK, OLVG, Amsterdam 
Margje van Brummel-Vermeulen, verpleegkundig specialist intensieve 
zorg bij somatische aandoeningen HCK, UMC Utrecht 
 

09.40 – 10.30 
 

Rechts Catheterisatie 
Dr. Nicolaas de Jonge, Cardioloog, UMC Utrecht 
 

10.30 – 11.15  Acethylcholine test: CAG met provocatietest 
Krishan Sjauw, Interventie Cardioloog i.o, AMC Amsterdam 
 

11.15 – 11.30 Pauze met koffie en thee 
 

11.30 – 12.30 
 

TTE in het cathlab (PE, LV, VSR etc.) 

 Beoordelen PE (bij tamponade) 

 LV functie (bij bijv. reanimatie settings) 

 Ventrikel/septum ruptuur bij AMI 

 Chordae ruptuur bij AMI 
Drs. Jeroen van Etten, Fellow Imaging, OLVG 
 

12.30 – 13.30 Lunch 
 

13.30 – 14.15 
 

Casus: Diagnostiek bij indicatie hartfalenpatiënt 
Dr. A. Constantinescu, Cardioloog, Erasmus MC, Rotterdam 
 

14.15 – 15.00 Invasieve imaging technieken: OCT en IVUS 
Dr. Robin Kraak, research arts, AMC, Amsterdam 
 

15.00 – 15.15 Pauze met koffie en thee 
 

15.15 – 16.00 Fractional Flow Reserve (FFR) 
Dr. Tim van der Hoef, Cardioloog, AMC, Amsterdam 
 

16.00 – 16.20 Plenaire afsluiting 
 

16.20 – 16.30 Invullen evaluatieformulier 
   
 
 

 



    

 

    

        

DOEL 
Inzage in en kennisverbreding van de mogelijke diagnostische invasieve en technische 
hulpmiddelen en onderzoeken, welke aanvullend plaatsvinden om een volledig beeld te 
krijgen van de aandoening. 
 

DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, 
medewerkers op diagnostische en interventie-catheterisatiekamers en overige 
belangstellenden. 
 

DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Hoorlezingen, discussie en workshops 

 
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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