
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CNE van de werkgroepen Interventiecardiologie en Acute Cardiale Zorg 
21 januari 2020 
 

“Welke route volgt de acute interventie 
patiënt als de weg versperd is?” 

De werkgroepen Interventiecardiologie en Acute Cardiale Zorg nodigen alle professionals 

van harte uit tot het bijwonen van deze scholing. 

 

Acute zorg en interventie hebben verschillende raakvlakken. Vaak wordt zorg opgestart op 

de EHH/CCU en voortgezet op de vaatkamer of omgekeerd.  

 

Tijdens de weg die de patiënt volgt, komen er wel vaker hobbels voor. Hobbels met 

betrekking tot praktische inrichting van de zorg, wet- en regelgeving en, last but not least, 

hobbels met betrekking tot de gezondheidstoestand van de patiënt. 

 

Tijdens deze CNE willen we jullie meenemen in het hele traject. Beginnend bij de toename 

aan patiëntenaanbod en de niet toenemende capaciteit. En het kloppend hart voor een 

betere doorstroom op de Eerste Harthulp. 

 

Met de door to needle time willen we inzicht bieden aan het tijdspad van aanmelding van 

een STEMI tot interventie. Tijdens de behandeling van een STEMI willen we aandacht 

geven aan complicaties en oplossingen in het stuk cardiogene shock bij STEMI en ECMO 

op de vaatkamer. 

 

Wij hopen dat jullie een leerrijke dag tegemoet gaan. 

PROGRAMMA 
          
09.00–09.30 Ontvangst met koffie en thee 
  
09.30–09.45 Welkomstwoord door dagvoorzitters 

Karlijne van der Haven en Rudi Flipkens 
 

09.45–10.45 
 

Kloppend hart voor een betere doorstroom op de Eerste Harthulp 
Rudi Flipkens, BN – teamleider CCU/EHH Zuyderland MC 
 

10.45–11.00 Pauze met koffie en thee 
 

11.00–12.00  Door tot Needle 
Marielle Denis MSc – manager zorgbedrijf kliniek MUMC 
 

12.00–13.00 Lunch 
 

13.00–13.45 Cardiogene shock bij STEMI 
Dr. Van Wijk 
 

13.45–14.30 ECMO op HCK 
Prof. Dr. Robert Jan van Geuns MD PhD Interventiecardiologie 
Radboud UMC Nijmegen 
 

14.30–15.00 
 

Pauze met koffie, thee en fris - Netwerken 

15.00–16.00 Complicaties bij interventie 
Gerda van der Vecht-Kroeze, MANP – verpleegkundig specialist    
OLVG Hartcentrum 
 

16.00–16.30 Plenaire afsluiting en invullen evaluatieformulier 

   
 
 

 



    

 

DOEL 
De CNE heeft de volgende leerdoelen: 

• Inzicht verschaffen in doorlooptijden bij STEMI tot interventie 

• De deelnemer heeft inzicht in mogelijkheden tot het veilig plaatsen van patiënten in 
een geschikte wachtruimte 

• De deelnemer heeft inzicht in de oorzaken en behandeling van cardiogene shock bij 
een STEMI 

• De deelnemer krijgt inzicht in het gebruik van de ECMO op de vaatkamer 

• De deelnemer kan gebruik maken van de pauzes om zijn netwerk te vergroten en 
inzichten te bespreken met andere deelnemers. 

 
DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor hart- en vaat verpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen, praktijkondersteuners en andere 
professionals werkzaam in of geïnteresseerd in de cardiovasculaire zorg. 
 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Er zal een afwisseling zijn van hoorcolleges met behulp van PowerPoint presentaties en 
casuïstiekbespreking. 
 
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, VSR en V&VN. De deelnemers ontvangen 
een bewijs van deelname indien zij het gehele programma bijgewoond hebben. 
 
INFORMATIE 
Voor uitgebreide informatie, inschrijving en routebeschrijving, zie www.nvhvv.nl – Scholing. 
Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische aanmeldingsformulier 
(www.nvhvv.nl/scholing). 
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