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Geachte collega,

Hartfalen is een veel voorkomende ernstige aandoening. Tussen 20% en 
30% van de bevolking krijgt te maken met hartfalen. De meeste patiënten 
zijn ouder dan 70 jaar.  In 2016 zijn er 220.000 patiënten geregistreerd in 
de eerste lijn met hartfalen (Bron: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn).

Hartfalen ontstaat doordat de pompfunctie van het hart tekort schiet.  
Dit leidt ertoe dat mensen kortademig worden bij (geringe) inspan-

ning, eerder moe zijn, minder fysieke inspanningen aan kunnen en 
’s nachts kortademig zijn. Vooral in de laatste levensjaren kan de 

kwaliteit van leven hierdoor sterk verminderen. Effectieve behan-
deling, begeleiding en monitoring kunnen de klachten verlichten 
en hanteerbaar maken (Bron: NVVC Connect).

Graag nodigen wij u uit voor de multidisciplinaire nascholing 
“Het Hartfalen Spreekuur” module 2. Deze module 2 richt 
zich op de behandeling, comorbiditeiten, ICD en innovatieve 
ontwikkelingen.  In 6 regio’s wordt casuïstiek behandeld door 
een multidisciplinair panel, bestaande uit een mix van twee 

cardiologen, een (kader)huisarts en/of een hartfalenverpleeg-
kundige. Tijdens het Hartfalen Spreekuur komen diverse vragen 

aan bod die zowel de inhoud maar ook de organisatie van de zorg 
betreffen. Doelgroep van deze nascholing bestaat uit cardiologen, 
huisartsen en verpleegkundigen.

Het Hartfalen Spreekuur is een multidisciplinaire nascholing waarbij 
alle facetten van de behandeling op een interactieve en praktische 

manier aan bod komen. Aan de hand van patiënten die zich op het 
spreekuur melden, worden aan de deelnemers in de zaal diverse vra-

gen voorgelegd over het te voeren beleid. Een panel van deskundigen 
bespreekt samen met de deelnemers de suggesties uit de zaal.

Wij hopen op een interactieve en leerzame avond waardoor u de volgende 
stap kunt zetten in het verder verbeteren van de zorg voor patiënten met hartfalen!

Met hartelijke groet,

Drs. P.E.J. van Pol, cardioloog Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, programmavoorzitter NVVC Connect
Dr. J.J.Brugts, cardioloog Erasmus MC Rotterdam, CHECK-HF & NHR hartfalen
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Regio Tilburg
3 juni 2019

Huize Rustoord
Lage Mierdseweg 17 
5085 NC Esbeek

Dr. A.C.B. Pronk 
cardioloog

Dr. L.K. Valk 
cardioloog
Drs. L.S. Tromp
kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten
N. Steensel-Smolenaers 
gespecialiseerd verpleegkundige hartfalen
T. van de Ouweland 
gespecialiseerd verpleegkundige hartfalen i.o

Regio Groningen
4 juni 2019

Van Der Valk Hotel  
Groningen Hoogkerk
Borchsingel 53
9766 PP Eelderwolde

Prof. dr. P. van der Meer 
cardioloog

Dr. V.E. Hagens 
cardioloog
Dr. J. Wijpkema 
kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten
A. Koops 
verpleegkundig specialist hartfalen

Regio Utrecht
18 juni 2019

Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
4132 XE Vianen

Dr. M.I.F.J. Oerlemans 
cardioloog

Drs. C.A. de Vries Feyens 
cardioloog 
huisarts wordt benaderd
M. Aertsen van der Kuip 
verpleegkundig specialist hartfalen

Regio Zwolle/ 
Deventer
19 juni 2019

HOFtheater
Voorhof 2 
8102 MH Raalte

Dr. D. Lok 
cardioloog

Dr. P.P.H.M. Delnoy 
cardioloog
huisarts wordt benaderd
P.H. Pruijsers-Lamers 
verpleegkundig specialist hartfalen

Regio Rotterdam
20 juni 2019

Van der Valk  
Hotel Ridderkerk
Krommeweg 1 
2988 CB Ridderkerk

Dr. J.J. Brugts 
cardioloog

Dr. L.M.A. Klieverik
cardioloog
huisarts wordt benaderd

Regio Leiden
24 juni 2019

Van der Valk Hotel Den 
Haag- Wassenaar
Zijdeweg 54
2245 BZ Wassenaar

Dr. L.F. Tops 
cardioloog

Dr. C.J.W. Borleffs
cardioloog
Dr. H. van Duijn
kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten
M. Niesing 
verpleegkundig specialist hartfalen
B. Slegtenhorst 
verpleegkundig specialist hartfalen
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Voor meer informatie en inschrijven ga naar: www.twohandsevents.nl

Direct
inschrijven

klik hier

Programma

17:45 uur Ontvangst met lichte maaltijd
18:30 uur Opening: uitleg van de avond en leerpunten
18:40 uur  Behandeling van hartfalen en resultaten in 

Nederland
19:10 uur  Behandeling van hartfalen in de praktijk:  

tips en tricks
20:00 uur Pauze
20:20 uur  Behandeling van hartfalen in de praktijk:  

tips en tricks
20:40 uur  ICD, comorbiditeit en nieuwe ontwikkelingen 

& devices
21:20 uur  ‘Take home messages’ 

Evaluatie en afsluiting

Kosten 
57,50 euro incl. BTW

Accreditatie
• Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
• Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten 

ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk 
gehandicapten) (ABC1)

• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
• Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register 

Zorgprofessionals
• Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)

Het Hartfalen Spreekuur wordt aanbevolen door NVVC Connect

http://www.twohandsevents.nl
https://www.twohandsevents.nl/nl/congressen/2

